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Valoració i anàlisi de l’evolució del rendiment

acadèmic de l’alumnat

a.Resultats acadèmics (juny)1

CURS No Prom Prom Total Promoció

2019/20

Promoció

2018/19

Promoció

2017/18

Promoció

2016/17
ESO 1A 6 22 28
ESO 1B 3 25 28
ESO 1C 1 27 28
ESO 1D 1 27 28
Total 1r ESO 11 101 112 90% 71,7% 64,4% 58,3%
ESO 2A 2 25 27
ESO 2B 0 29 29
ESO 2C 4 25 29
ESO 2D 6 23 29
ESO 2E PMAR 2 6 8
Total 2n ESO 14 108 122 88,50% 64% 74,3% 70,9%
ESO 3A 2 24 26
ESO 3B 5 21 26
ESO 3C 4 24 28
ESO 3D 1 23 24
ESO 3E PMAR 0  15 15
Total 3r ESO 12 107 119 90% 67,8% 81,2% 58,7%
ESO 4A 5 18 23
ESO 4B 1 21 22
ESO 4C 5 23 28
ESO 4D 4 10 14
ESO 4E 2 14 16
Total 4t ESO 17 86 103 83,50% 69% 76,2% 63.8%
Total  ESO 54 402 456 88% 68,1% 73,4% 63,0%
B1A 4 30 34
B1B 5 27 32
B1C 4 29 33
B1D 1 30 31
Total 1r BAT 14 116 130 89,5% 70,3% 68,4% 72.3%
B2A 2 25 27
B2B 2 27 29
B2C 9 27 36
B2D 4 32 36
Total 2n BAT

ordinària

17 111 128 86,7% 61,0% 72,6% 86,0%

1

 Per a l’elaboració de les estadístiques s’ha fer servir el criteri  que al juny promocionen els alumnes de 1r a
4t d’ESO i de 1r de Batxillerat que han suspès un màxim de 2 assignatures, i els de 2n de Batxillerat que les han
aprovades totes.
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Pel que fa a la Selectivitat, al juny han aprovat el 98% dels alumnes presentats, i la nota mitjana

de la fase general ha estat de 7,1; la mitjana del curs passat va ser 6,23.

2018 2019 2020
PRESENTATS 78 60 106
APROVATS 76 57 104
% APROVATS 97,4% 95% 98,1%

MITJANA FASE

GENERAL BALEARS

5,89 5,78 Pendent 

MITJANA FASE

GENERAL CENTRE

6,37 (+0,48) 6,23 (+0,45) 7,1

Programa Acompanyament Escolar (PAE)

El centre ha participat per tercer curs consecutiu en el programa PAE, finançat pel Ministeri

d'Educació  i  Formació  Professional,  i  cofinançat  pel  Fons  Social  Europeu,  amb una  bona

valoració per part de famílies, alumnes i professors participants. Cada edició s'ha intentat definir

millor el perfil dels alumnes que hi assisteixen, per tal de treure el màxim profit del programa.

Aquest curs ens han concedit tres grups de 8 alumnes cada un d'ells.

Valoració Global del Programa i dels alumnes participants (*)

1r 2n 3r 4t

Nombre d'alumnat que ha participat en un mínim de

80%

7 9 3 5

Nombre d'alumnat amb valoració positiva en totes

les àrees

1 0 1 1

Nombre  d'alumnat  que  promociona  a  un  curs

superior o que obté el graduat en ESO

7 6 2 3

Nombre d'alumnat amb valoració negativa en una

àrea

1 2 0 2

Nombre d'alumnat amb valoració negativa en dues

àrees

2 1 1 2

Nombre d'alumnat amb valoració negativa en més

de dues àrees

3 6 1 0

(*) Càlculs a partir dels resultats de la 3a avaluació.
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Ens han concedit tres grups de PAE d'estiu, per a reforços durant el mes de juliol.

Programa EOI

Matriculats Presentats Aprovats juny

Anglès 23 23 20

Alemany 11 10 5

Francès 3 2 2

b. Mesures adoptades durant el curs

S'ha continuat amb el "Pla per a l'avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics",

iniciat al curs anterior  tal com figura a la Programació General Anual, i s'ha dut a terme l'anàlisi

dels  resultats  acadèmics  després  de  cada  avaluació;  en  primer  lloc  als  departaments

corresponents i en sessions de tutors, per finalitzar analitzant-los en una sessió específica de la

Comissió de Coordinació Pedagògica.

Concretament, s'han adoptat les següents mesures correctores:

Assignar els reforços preferentment als nivells  d'ESO

Horaris específics per a determinats alumnes

Reforços individuals o en petit grup

Incorporació a programes específics

Canvis en la metodologia

Mesures de convivència

Cooperació amb serveis externs

Mesures amb les famílies

Mantenir els reforços fora de l’horari lectiu

◦Revisió de les programacions didàctiques

Desdoblaments

Suports

Coordinació entre professors del departament que imparteixen el mateix nivell

Coordinació amb altres departaments

Programa específic per a l’alumnat que repeteix curs

Programa d’atenció a la diversitat: PALIC

Programa NEE

Projectes a ESO
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PMAR a 2n i 3r d’ ESO

PRAQ a 4t d’ESO

PAE a 1r, 2n i 3r d’ESO

c. Objectius proposats per al curs 2019-20

OBJECTIUS Nivell PROPOSTA DE MILLORA

1. Elaborar  i  consensuar  les  rúbriques  a

nivell  de  centre d’ expressió  escrita,

comprensió oral I presentació de treballs

En

Procés

Continuar  amb  el  treball  a  nivell  de

claustre. Introduir la creació de rúbriques

en les tasques de Gloogle Classroom.

2. Elaborar i implementar un protocol de 

comunicació i resposta de l’abandona-

ment de l’assignatura.

En

Procés

S’ha elaborat i consensuat. La situació de

confinament  no  ha  permès  posar-ho  en

pràctica.

3. Dotar d’espai i temps a l’ horari per a la

coordinació  de  les  matèries  de

llengües

Assolit Dotar  de  contingut  la  tasca  de

coordinació. Revisar les indicacions fetes

pels departaments i el DIE.

4. Incloure en les programacions dels  de-

partaments un projecte APS.

En

procés

Els  departaments  ho  han d’incloure  a  la

programació.

5. Proporcionar la  nova  WIFI del  centre a

l’alumnat  de  Batxillerat.  Analitzar  la

viabilitat  que puguin fer ús al centre del

seu dispositiu personal

Pendent L'any passat els alumnes ja la utilitzaren

en  els  dispositus  personals,  bàsicament

mòbils.Caldrà  veure  la  possibilitat  que

duguin tabletes o portàtils personals.

6. Fer ús de noves funcionalitats del Ges-

tib.

En

Procés

Generalitzar l’ús de l’agenda i del quadern

del professorat.

Sol·licitar  una  formació  al  Gestib  per  al

mes de setembre.
7. Augmentar el repàs de matemàtiques a 

3r i 4t d’ESO al matí.

Assolit

8. Augmentar el repàs dels horabaixes per

treballar el comentari de text

Assolit
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9. Actualitzar el pla d’actuació d’alumnes 

amb problemes de salut al Gestib: ( da-

des mèdiques).

Assolit

10. Utilitzar la biblioteca com una aula per 

desenvolupar els projectes, ja que és un 

espai molt adient per al treball cooperatiu.

Assolit

11. Millorar l’espai de la biblioteca, els re-

cursos i/o adquirir material informàtic.

12. S’ha  creat  un  racó  de  lectura  a  la

biblioteca i queda pendent la compra de 3

Chromebooks

Assolit

13. Gestionar, si cal i es pot, un nou espai 

per als alumnes que surten de  classe.

Pendent De  moment  ha  resultat  inviable  per  la

manca d’espais del centre.

14. Revisar els horaris de la biblioteca res-

pecte a les guàrdies tenint en compte les 

hores de classe.

Assolit

15. Revisar el programa de reutilització de 

llibres de text amb més participació dels 

pares i mares.

Assolit

16.     Publicar la nova  web del centre,

millorar-ne els  continguts,  la  na-

vegació, l’estètica i la seva gestió.

Assolit

17.      Millorar la dotació informàtica del

centre:  ordinadors  (sala  de  pro-

fessorat  i  departaments;  un total

de10),  projector  interactiu  (1),

carretons  de  chromebooks  (1),

TV interactiva (1).  Nova Wifi Es-

coles Connectades.

Assolit
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18.     Consolidar la participació dels de-

partaments a la web del centre

amb la creació dels espais desti-

nats als departaments.  

En

procés

Creades totes les webs del departament. 

Potenciar-ne el seu ús com espai propi del

departament.

19.     Desenvolupar  un  programa  de

formació en centres amb la te-

màtica  aprenentatge  servei,  for-

mació  de  coeducació,  projectes

documentals  de  la  biblioteca,

alerta escolar i formació en RCP i

DESA.  

En

procés

S'ha realitzat tots manco la formació: 

«Dissenyant futurs entorns 

sociocomunitaris» que va queda 

incompleta degut al confinament. 

OBJECTIUS DE CONTINUÏTAT

20.      Continuar amb la implementació en els nivells de 1r i  2n i  3r

d’ESO de dues hores setmanals de projectes de llengua, en la

franja horària que ens permet la lliure disposició. Enguany hi par-

ticipen els departaments de Català, Castellà i Orientació, Mate-

màtiques i Biologia i Geologia.

En

Procés

21.      Potenciar el projecte de participació de l’alumnat, iniciat fa dos

anys mitjançant la junta de delegats.

En

Procés

22.     Consolidar i unificar la  comunicació interna fent ús del paquet

d’eines de Google GSuite. Enguany el treball se centrarà en l’ús

de calendaris i de les unitats d’equip.  

Assolit

23.       Consolidar l’ús del Gestib per part de les famílies com a mitjà de

comunicació amb el centre i de les noves funcionalitats per part

del professorat.

En

Procés

24.            Assignar els reforços, preferentment als nivells de 2n i 3r d’ESO. Assolit
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25.     Continuar  la coordinació amb els centres de primària, consoli-

dant les línies d’actuació iniciades (retorn d’informació sobre ava-

luació, reunions amb professorat especialista, traspàs d’informa-

ció, visites i informació del IES).

En

Procés

26.     Mantenir les classes de reforç de matemàtiques, català, física i

química , anglès, atenció psicopedagògica dels dimecres hora-

baixa i dimarts i dijous al matí. Iniciar reforç de llengua castellana

per treballar el comentari de text. Reforçar el repàs de matemàti-

ques oferint dues hores de suport al matí per a 3r i 4t d’ESO.

Assolit

27.     Establir  mecanismes de control  de les  dates d’exàmens dels

alumnes per  tal   que  no se  solapin,  sobretot  els  darrers  dies

abans de l’avaluació i fer ús dels calendaris de Google.

Pendent

28.      Potenciar l’ús de la biblioteca del centre i les biblioteques d’aula,

mitjançant el projecte d’Interculturalitat i dinamitzar l’ús de la bibli-

oteca EDUTECA.

En

Procés

29.    Participar en el  programa de l’EOI  en els idiomes d’anglès, ale-

many i francès.

Assolit

30.      Participació en programes i projectes internacionals: Projecte

e-twinning, intercanvi comunicatiu. Erasmus plus.

En

Procés

31.      Millorar la competència oral comunicativa dels estudiants. Sol-

licitar auxiliars nadius de conversa de les tres llengües estrange-

res que s’imparteixen en el centre.

En

Procés

32.       Potenciar el projecte d’ambientalització del centre que desen-

volupa la Comissió de mediambient, continuant amb la temàtica

de reciclatge i introduint enguany l’ús de la carmanyola i la can-

timplora.

En

Procés

33.       Aplicar el protocol de centre sobre l’anàlisi de resultats acadè-

mics.

En

Procés
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34.      Consolidar la  innovació metodològica mitjançant els projectes

de centre:  Projectes d’ESO, Aprenentatge Servei,  utilització de

les TAC, projectes Erasmus +, així com la plataforma Eduteca,

els projectes documentats en la biblioteca, el programa d’accions

de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de

la violència masclista.

En Procés

35.      Incentivar i ampliar la proposta d’activitats extraescolars en ho-

rari d’horabaixa, conjuntament amb l’AMIPA.

En

Procés

36.      Millorar la coordinació de caporalia d’estudis, d’orientació i del tu-

tors/es mitjançant una unitat d’equip amb documents compartits

al Drive.

En

Procés

37.      Fixar en els horaris una hora de coordinació de l’equip directiu

amb els coordinadors, però no fer-ne convocatòries generals,

només amb les coordinacions que calgui coordinar.

Assolit

38.     Revisar el contingut i les dates d’aplicació de l’enquesta per a

alumnes de final de curs i  millorar-ne el formulari.

Assolit

39.     Potenciar la participació en  programes i projectes internacio-

nals, com el Projecte e-twinning (intercanvi comunicatiu) : Eras-

mus plus i els Projectes documentats a la biblioteca.

En

Procés

d. Mesures proposades per al curs 2020-21

Si les disponibilitats de professorat ho permeten, cal  mantenir i aprofundir en les mesures

adoptades durant aquest curs, en procés. A més s’hauria de:

1. Implementar les mesures que proposa el Pla de contingència.

2. Redactar el pla d’atenció a la diversitat del centre.

3. Crear la comissió de Salut.
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4. Crear la comissió de convivència.

5. Introduir la creació de rúbriques en les tasques de Gloogle Classroom.

6. Generalitzar l’ús de l’agenda i del quadern del professorat a nivell de centre.

7. Implementar el protocol d’absentisme elaborat el curs 2019-20.

8. Potenciar l’ ús del web site com espai propi del departament a la web del centre.

9. Substituir progressivament a partir del proper curs escolar els llibres de text en 

paper per llibre digital´

10. Definir i consensuar normes de funcionament de les classes online, la coordi-

nació dels equips docents, els horaris de treball i de comunicació, els me-

canismes d’avaluació i els terminis de presentació de tasques.... i incloure-

les en el RRI

11.       Fer ús dels calendaris on line de grups per millorar la coordinació dels 

equips docents, la concreció de dates d’exàmens o el repartiment equilibrat

de sessions de meet en cas de confinament.

12. Dur a terme la formació en centres que especifica el pla de digitalització.

13. Infraestructures i recursos:  

- Baixar el sòtil de les aules: A26, A27 i A28

- Pintar aules i el departament de música.

- Pintar els bancs dels patis.

- Projecte de reforma de la coberta de l'edifici dels tallers i laboratoris del

centre; Inclou acondicionament dels espais deteriorats.

- Insonorització de l’aula A29.

- Revisar l’estat dels armaris dels laboratoris.

- Instal·lar el cablejat estructurat als departaments de Matemàtiques i 

Castellà

- Reparar diferents preses de xarxa de diferents aules i departaments.

- Millora la dotació de material fungible als laboratoris.

- Posar en funcionament el nou espai de la biblioteca: racó de lectura.
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- Dotar de contingut al nou espai de convivència: espai exterior.

- Renovar les xarxes esportives del pati.

Organització general del curs

a.Valoració i anàlisi de l’horari i dels criteris pedagògics 

per a la seva elaboració

Els horaris han permès en línies generals donar resposta als objectius establerts a la PGA i per

això  s’intentaran  mantenir  els  criteris  pedagògics  utilitzats  per  a  la  seva  elaboració.  S’han

modificats els criteris per adaptar-los a la normativa vigent i a les instruccions del curs 2019-20.

Els horaris lectius dels professors es tancaren a 19h i els de mitja jornada a 10h i s’afegiren les

hores complementàries fins a completar les 26 hores de permanència.

Es varen aprovar en claustre els següents criteris:

Els criteris per al proper curs venen determinats per les mesures excepcionals 

d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària.

•· Es contemplen tres escenaris, recollits al pla de contingència:

• A- Presencial

• B- Semi presencial: els grups de 1r d’ESO queden desdoblats al centre, juntament amb el de

3r  de  Pemar,  el  grup  de  4t  subdividit  en  4t  D  i  4t  E(PRAQ)  i  el  alumnes  de  programes

d’escolaritat  compartida  PISE-ALTER.  La  resta  de  grups,  a  partir  de  2n  d’ESO,  alternen

setmanalment presencialitat i confinament.

• C- Confinament de tots els nivells.

•L’horari lectiu dels grups d’ESO serà de 8 a 14,05h de dilluns a divendres.

•Fer dos torns de patis. 1r i 2n ESO: 1r pati després de 2a h, i 2n pati després de 4a h. Resta

de nivells: en horari habitual (després de 3 a i 5a h).

•Es procurarà que no coincideixin els horaris de les matèries que suposen  mobilitat: optatives 

dels nivells de 4t d’ESO i de batxillerat.

•La darrera hora de batxillerat (14:05h a 15:00h) s’assignarà a les optatives.  

•Necessitat d’augmentar el nombre de professors de guàrdia de pati, per cuidar les entrades i

sortides  de  les  aules  i  de  l’edifici,  i  vetllar  pel  manteniment  de  les  normes  sanitàries  de

prevenció entre alumnes durant tot el temps de pati.
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•Els dimecres de 14h. a 15h es destinaran a claustres i CCP. Les reunions de departament es

duran a terme els dilluns de 14’05 a 15’00h. També s’aprofitaran els dilluns i dimecres, de 14’05

a 15’00h, per a reunions d’equip docent.

•Un dels objectius prioritaris serà la creació de grups el més estables possibles, evitant canvis

d’aules sempre que sigui possible.

•Cada grup tindrà una aula de referència.

•És  convenient  fer  equips  docents  estables  (mateix  equip  docent  per  nivell).  Els  criteris

pedagògics de confecció d’horaris del centre i d’assignació de professorat als grups haurien de

ser coherents amb  aquest objectiu.

•S’assignaran al mes de setembre dos cotutors que es repartiran, juntament amb el tutors,

l’alumnat de forma equitativa atenent a les possibles situacions de vulnerabilitat dels alumnes. 

•A 2n i  3r  ESO,  s’agrupen alumnes per  optatives.  En  aquests  nivells,  cada  grup  tindrà  la

mateixa optativa per a tots els alumnes, o es desdoblarà cada grup en dues optatives. 

•A l’ESO, cada grup de referència tindrà el seu grup de valors, i els grups de religió agruparan

alumnes de dos grups.

•4t ESO i Batxillerat mantenen la seva estructura de modalitats i troncals, però s’intentarà que

els alumnes mantinguin al màxim la cohesió de grup, evitant canvis d’aula.

•Es deixaran els repassos de matí i les dues  hores lectives més de batxillerat els dimarts i

dijous de 14,05 a 15h.

•Es deixarà lliure el divendres de 14,05 a 15,00h.

•S’evitarà, en la mesura que sigui possible, que la mateixa assignatura s’imparteixi sempre a

darrera hora.

•Hores  de  repàs  dimecres  horabaixa:  Matemàtiques  (Batx.),  Física  i  Química,  Llengua

Castellana, Llengua Catalana i Llengua Anglesa (3r, 4t i Batx) i Programa EOI d’anglès.

•El repàs de 1r  i  2n d’ESO (Matemàtiques,  Llengua Castellana,  Llengua Catalana Llengua

anglesa s’impartirà els matins (dimarts i dijous en finalitzar les classes dels grups). També hi

haurà atenció psicopedagògica per part dels orientadors.

•El repàs de Matemàtiques de 3r i 4t d’ESO també s’impartirà el dimarts i dijous de 14.05 a

15,00h.

•El  professorat  de  suport  impartirà  les  sessions  dins  i  fora  de  l’aula  preferentment  a  les

matèries instrumentals.

•S’assignarà un professor de suport del departament d’orientació a cada grup de 1r i 2n d’ESO i

un altre per a 3r i 4t d’ESO.

•La tutoria del grup de PMAR s’assignarà al professorat del departament d’orientació.

•El grup de PRAQ tindrà les assignatures de Socials, Castellà i Català organitzades en àmbit i

serà assumit pel departament d’Orientació.
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•No s’assignarà tutoria al professorat que fa mitja jornada, i es procurarà que lliurin almanco un

dia a la setmana, sempre que l’organització dels horaris ho permeti.

•El professorat d’àmbit s’haurà de coordinar amb els departaments corresponents i participar

almanco mensualment a les reunions corresponents.

•Els departaments didàctics procuraran que el professorat definitiu o estable assumeixi part

dels grups de 1r,  2n d’ESO i 2n de Batxillerat.

•Es faran les dues hores d’educació física en un sol bloc de 2h.

ESCENARI B

•Desdoblament de 1r d’ESO- S’assignaran quatre aules més als desdoblaments de 1r.

•La resta de grups alternaran setmanalment assistència al centre i treball a ca seva.

•Per aconseguir hores per als desdoblaments temporals a 1r d’ESO, s’aprofitaran hores de 

reforços i/o desdoblaments suspesos, caps de departaments, o majors de 55 anys i 

coordinacions.

•S’intentarà que les hores desdoblades a primer de cada matèria, a cada un dels grups, siguin 

assumides per un professor del departament corresponent.

•Si fos necessari, podrien aprofitar-se professors d’àmbits similars.

•Quedaran suspesos temporalment els desdoblaments, les activitats de reforç de matí i 

horabaixa, i la biblioteca s’emprarà com a una de les noves aules de referència. Si cal, també 

se suspendran les coordinacions (menys les informàtiques). Si no fos necessari, continuarien 

les seves feines de coordinació.

•En el cas de resta de nivells, els departaments poden decidir si du a terme la docència en 

grups sincrònics o diacrònics.

ESCENARIS B i  C

•En cas de confinament, a cada tutoria s’anomenaran dos cotutors d’entre els professors de 

l’equip educatiu. Aquests ajudaran el tutor en la tasca de mantenir el contacte amb els alumnes,

donant suport educatiu i emocional, fent un seguiment de cada un d’ells, i mantenint un canal 

de comunicació efectiu amb alumnes, famílies i equips. Els cotutors seran coordinats pel tutor.

• A principi de curs s’informarà de quins seran els cotutors, i quins seran els seus grups, per tal 

de tenir-ho en compte quan sigui necessari.

•Els professors que faran de cotutors, no han de ser els que hagin de fer els desdoblaments 

especials a 1r d’ESO.

Guàrdies
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•Com a norma general s’assignaran  4 hores entre guàrdies d’aula i biblioteca, i s’intentaran

reduir-ne alguna  als tutors d’ESO i coordinadors sempre que les necessitats del centre quedin

cobertes.

•Com a norma general s’assignarà un màxim de dues  guàrdies de pati.  Si desitja tenir-ne

més, en substitució de guàrdies d’aula, ho ha d’indicar a la seva desiderata.

•El professorat assignat a la  biblioteca podrà ser requerit  pels companys de guàrdia quan

aquests no puguin cobrir totes les absències.

•El  professorat  que  tingui  activitat  complementària podrà  ser  requerit  pels  companys  de

guàrdia quan aquests i els de biblioteca no puguin cobrir totes les absències.

•Al  professorat  que  participa  en  el  projecte  de  biblioteca  se  li  assignaran  preferentment

guàrdies de biblioteca.

Assignació d'aules:

•Assignació aula-grup.

•Fer el possible per mantenir el màxim d’hores els alumnes a les mateixes aules.

•Les classes de Plàstica d'ESO es faran preferentment a l’aula 2.

•Les classes de música es faran a l’aula 03 i al gimnàs antic, i arts escèniques preferentment al

gimnàs antic.

•El professorat que no utilitza llibres de text per a la seva matèria tindrà prioritat en l’ús dels 

carretons i assignació d’aules d’informàtica.

b.Valoració i anàlisi de la utilització dels recursos i 

instal·lacions

Durant aquest curs s’han comprat dos carretons amb 30 Chromebooks cada un, un d’ells

corresponent al programa TAC i un altre per compte del centre. També es varen comprar ordi -

nadors per substituir els de dues aules d’informàtica, es va canviar el sistema d’enregistrament

de les càmeres de seguretat i es va reparar la segona meitat de la tanca exterior. D’altra banda

s’han insonoritzat les aules 16, 17, 21 i 22, les quals tenien una acústica molt deficient.

Al llarg del curs s’ha substituït la porta de l’aula 15 i està prevista la propera substitució de

les portes de les aules 10 a 14. Per continuar amb el programa TAC s’adquiriran trenta nous

Chromebooks per al curs 2019-20. Per aquest estiu s’intentarà insonoritzar alguna aula més de

l’edifici més antic. També s’instal·larà la nova wifi del programa Connecta Escoles. D’altra ban-

da s’invertirà en mobiliari per a la biblioteca.
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Encara no està resolt el problema dels degotissos de l’edifici de tallers i laboratoris, malgrat les

obres que va realitzar l’IBISEC el curs anterior, que milloraren inicialment la situació, però conti-

nua havent-hi degotissos importants quan plou.

Avaluació del desenvolupament dels projectes

institucionals del centre

a.Projecte educatiu

El Projecte Educatiu es va revisar completament al curs 2011-12 per adequar-lo a la normativa

vigent, i a la nova realitat socioeducativa i de l'alumnat, famílies i entorn del centre. Al proper

curs caldrà revisar-lo un altre cop per adequar-lo al que estableix la LOMCE.

b.Projecte lingüístic

Aquest curs 2019-20 s'ha fet una revisió del Projecte Lingüístic de Centre, i s'ha reactivat la

figura del Coordinador Lingüístic.

En el cas de les matèries de castellà i català, aquest curs s’han tornat a dedicar dues hores de

lliure disposició a primer, segon i tercer d’ESO, els anomenats  Projectes de Llengua, amb

agrupaments  de  15  alumnes.  Aquests  projectes  els  han  impartit  el  professorat  dels

departaments  de  català,  castellà  i  orientació  fent  ús  de  la  metodologia  d’aprenentatge

cooperatiu.

S’han continuat desdoblant tots els grups d’anglès a ESO,  de tal manera que l’ensenyament

és sempre en grups de 15 alumnes amb un professor i un espai propi.

Durant tot el curs escolar hem continuat oferint  classes gratuïtes de repàs  per a tots els

cursos d’ESO i Batxillerat de català, castellà i anglès, entre d'altres matèries, impartides per

professors dels departaments implicats. Aquestes classes s’han impartit els dimecres horabaixa

per a tots els alumnes del centre, de 3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, i per a l’alumnat de 1r i

2n d’ESO els dimarts i dijous de 14’05 a 15 hores. Cal destacar l'afluència regular d'alumnes als

repassos  dels  dimecres  horabaixa  a  l’assignatura  de  Llengua  i  Literatura  Castellana  amb

l’objectiu de treballar els comentaris de text.
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A les diferents comissions pedagògiques fetes durant el passat curs escolar, es va fer palesa la

preocupació del professorat per millorar les competències lingüístiques dels nostre alumnat.

Fruit d’això es va iniciar la coordinació entre els diferents departaments per a elaborar unes

rúbriques  comunes a totes les assignatures per  a incidir  en l’expressió  oral  i  escrita  dels

alumnes i en altres aspectes com la presentació del quadern, l'actitud a classe o el treball en

equip. La intenció era triar-ne una de model per a cada aspecte, que servís per a totes les

matèries (sempre que fos possible, ja que alguns departaments consideraren que n'havien de

fer servir una de pròpia per les característiques concretes de la seva matèria) i començar-la a

aplicar el proper curs.

Durant el primer trimestre d'enguany la coordinadora lingüística va elaborar unes  enquestes

sociolingüístiques per passar a tot l'alumnat amb la finalitat de saber l'estat actual dels usos

lingüístics de la llengua catalana en diferents àmbits extraescolars i obtenir informació també,

sobre la llengua d'ensenyament.

Pel que fa al primer qüestionari (ús de la llengua en l'àmbit familiar i extraescolar) es va poder

constatar que l'ús del castellà per part dels joves ha augmentat, en detriment del català,  al llarg

d'aquests  cinc-sis  darrers  anys  i,  pel  que  fa  a  la  llengua d'ensenyament,  la  percepció  de

l'alumnat és que la llengua catalana és gairebé sempre la llengua vehicular del centre, tant pel

que fa a l'ús que en fa el professorat dins les aules, com el personal no docent en el seu àmbit.

A partir de l'anàlisi d'aquests resultats la intenció era fer-ne una reflexió i establir propostes o

estratègies per incentivar l'ús de la llengua catalana com a instrument de comunicació entre els

alumnes i en les comunicacions orals espontànies entre professor-alumne. Aquestes propostes

no s'arribaren a consensuar degut a la interrupció de les classes presencials durant  l'estat

d'alarma.

Des d’aquest curs 2019-20, un total de deu alumnes nouvinguts del primer cicle s'ESO, de

manera voluntària, s’han inscrit als Tallers de Llengua catalana per a nouvinguts que ofereix

de manera gratuïta la Conselleria d’Educació a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Aquestes

classes s'han impartit els dimecres i els dijous de 14:15h a 15:15h a l'IES Joan M. Thomàs i hi

han assistit un total de 10 alumnes d’ESO. La participació en aquests tallers ha resultat molt

satisfactòria.

Pel que fa al programa de Palic (inclòs en el Projecte lingüístic) cal dir que se n'ha ocupat el

Departament d'Orientació, coordinat amb els diferents professors del Dep.de Llengua Catalana.

L'alumnat ha rebut fins a un màxim de 3 hores en funció de les necessitats lingüístiques i

socials que presentàs.  Aquests suports han coincidit  amb les hores de Llengua i  Literatura
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Catalanes, matèries optatives o Projectes i,  en darrer lloc, Tutories. Convé, de cara al curs

vinent, que continuïn aquests suports dins els mateixos horaris.

En el mes de febrer es va fer, com a una de les iniciatives que es fa anualment per part de la

Coordinació  amb  centres  de  Primària (que  coordina  Mateu  Palmer),  la  reunió  amb  els

mestres de les escoles adscrites per traspassar informació de la matèria de Llengua Catalana

pel que fa a continguts mínims que els professors de 1r d'ESO consideram indispensables que

han d'haver assolit els nins en acabar l'etapa de Primària.

Crec que aquesta reunió va ser molt productiva, tot i que l'assistència per part de les escoles no

va ser gaire satisfactòria perquè només vingueren cinc representants.

c.Reglament d’organització i funcionament del centre

S’han adoptat mesures correctores de conductes contràries a les normes de convivència des

de diferents àmbits d’actuació:

La consulta i el treball fet a les tutories sobre les normes de convivència.

El seguiment setmanal d’alumnes per part dels tutors, l’ orientadora o la Caporalia d’estudis.

La intervenció de l’ orientadora en el desenvolupament dels contractes conductuals.

La coordinació amb les diferents institucions que interactuen en l’entorn proper dels alumnes.

Els contactes  amb els  pares dels  alumnes per  part  dels  tutors,  l’orientador,  la  Caporalia

d’estudis i la Direcció.

Les mesures consensuades en els equips docents sempre que ha estat necessari fer-ho.

Les actuacions del servei de mediació en petits conflictes.

El seguiment personalitzat de cada alumnes al Gestib.

Dades registrades de les mesures correctores

Curs Amonestacions Sancions Expulsions

2012/13 1212

S1

S2

S3

S4

B1

26%

26%

32%

15%

  1%

220 57

1166 S1 57% 473 31
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2013/14

S2

S3

S4

B1

B2

16%

13%

11%

 2%

 1%

2014/15 1236

S1

S2

S3

S4

B1

30%

43%

15%

8%

3%

222 50

(98 dies)

2015/16 1588

S1

S2

S3

S4

Btx

355  (22%)

382  (25%)

484  (30%)

305  (19%)

62    (4%)

210 156 dies

2016/17 1021

S1

S2

S3

S4

B1

B2

303 (30 %)

289 (28 %)

161 (16 %)

177 (17 %)

82 (8 %)

9 (1 %)

340 27 alumnes

108 dies

2017/2018 1039

S1

S2

S3

S4

B1

B2

361 (35%)

281 (27%)

184 (18%)

151(14,5%)

37 (3,5%)

25 (2%)

370 20 alumnes

61 dies

2018/2019 1310

S1

S2

S3

S4

B1

B2

731 (56%)

308 (24%)

74 (5 %)

171(13%)

17 (1.5 %)

9 (0.5%)

565 40 alumnes

172 die

2019/20 1544 S1

S2

S3

S4

B1

B2

108

182

155

11

20

5

140 44 dies

repartits entre

16 alumnes
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Les sancions han anat des d’hores de biblioteca, tardes a la biblioteca, serveis al centre, o

romandre a Caporalia o a la Biblioteca durant un període de temps, fins a expulsions del centre

durant un o més dies.

La valoració que fem d’aquestes dades és la següent:

Aquest curs s’han posat menys amonestacions que els anteriors, degut al llarg període de 

confinament.

Els grups més conflictius han estat tots els de 1r ESOA, 1r ESOB, 2n ESO en general (excep-

te 2ESOD) i 3r d'ESOB.

A partir de 4t d'ESO, la convivència ha estat bastant bona, amb només algun cas puntual que 

s'ha resolt amb facilitat.

S’ha  de remarcar que la majoria de les amonestacions les acumulen 7 alumnes.

Cal continuar informant i  fent les anotacions de les incidències, encara que quan s’arriba a un

cert nombre, perden efectivitat.

És  imprescindible  la  feina  dels  tutors  i  del  DO,  de  les  mesures  correctores  de  tutoria

individualitzades,  missatges  immediats,  mediació  i  contractes  pedagògics,  a  part  de  les

habituals entrevistes amb l’alumnat i la família.

Dades d’absentisme

El control d’assistència de l’alumnat es duu a terme a través del GESTIB.

Els següents quadres presenten el total de faltes d’assistència, suma de les justificades i les in -

justificades, que presenta el GESTIB des de l'inici de curs fins al dia 13 de març, quan es va ini-

ciar l'etapa de confinament.

BATXILLERAT Nombre de faltes d’assistència curs escolar 2019-2020
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Comparant els dos cursos, el curs que finalitza presenta un nombre de faltes bastant superior al

curs anterior, ja que no es comptabilitzen els darrers tres mesos. Tot i així, es fa molt necessari

puntualitzar el següent:

1r bat- Si a les 4483 faltes de 1r de batxillerat descomptéssim les de cinc alumnes, ens quedari-

en 3164!

Aquests cinc alumnes són: un amb pèrdua d'avaluació contínua, dos alumnes que havien de

presentar la baixa oficial i no ho varen fer abans del confinament, una alumna que pensava dei-

xar el batxillerat però es va acordar amb la família que continués venint fins que el proper curs

anés a un CFGM (i que tampoc va presentar la baixa abans de l'acabament del curs), i una

alumna amb moltes absències, però amb unes circumstàncies personals especials. En tots els

casos els pares eren coneixedors de la situació.

2n bat- Si a les 5854 faltes de 2n es restessin les faltes de set alumnes, ens quedarien 4269!

Aquests set alumnes són: tres alumnes que no varen presentar la baixa oficial abans del confi -

nament, un alumne amb pèrdua d'avaluació contínua, un major d'edat que va estar a punt de

perdre-la però va deixar de venir abans del confinament i no va poder ser contactat, i dos alum-

nes en condicions especials (personals, i familiars).
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Si fem un càlcul total, de les 10337 faltes de batxillerat, descomptant les dels dotze alumnes als

quals ens hem referit, quedarien 7460. Aquest número si es correspon amb la tònica general

dels darrers cursos (si el curs hagués acabat presencialment en les dates habituals).

També convé comentar el cas dels alumnes majors d'edat, que fan complicada la feina d'acon-

seguir que vinguin de manera sistemàtica, ja que ells mateixos són els responsables de justifi-

car les seves faltes. Aquest fet s'accentua en els alumnes repetidors de 2n que fan “soltes”.

ESO Nombre de faltes d’assistència curs escolar 2019-2020

Si el curs hagués acabat de manera habitual els nombres totals de faltes seria un poc superior

al curs passat. Aquest fet vindria donat pels nombres totals a 2n i 3r ESO. 1r tindria menys fal -

tes, i 4t un resultat semblant. Sorprenen molt les dades totals de faltes de l'inici de curs, llavors

els valors eren semblants als dos cursos. De tota manera, per treure dades més aclaridores,

ens hauríem de centrar en les faltes no justificades.

Anàlisi de les faltes no justificades
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De les 19037 faltes de ESO, un 20,9% no estan justificades de manera convenient. Destaca el

nombre de faltes del curs de 2n ESO. Però tenint en compte el segon quadre d'alumnes amb

més de 50 FNJ en els primers sis mesos de curs, es demostra que 16 alumnes de 2n acumulen

el 80,9 de les FNJ de 2n ESO!, i 32 alumnes acumulen el 55,36% de les FNJ de l'etapa.

Aquest fet demostra una polarització entre el gruix d'alumnes amb bona assistència i menys

d'un 10% amb problemes acusats d'absentisme.

S'ha de deixar constància que els viatges no s'han justificat per regla general i que hi ha alum-

nes que s'han incorporat als programes PISE i Alter, que són una bona sortida per a alumnes

amb escàs interès pel món acadèmic.  I finalment, hi ha una altra vintena d'alumnes amb pro -

blemes seriosos d'absentisme, difícils de resoldre, ja que sovint venen acompanyats per proble-

mes familiars o socials importants.

A batxillerat passa el mateix, hi ha una polarització important. Ja s'ha parlat del tema al comen-

çament d'aquest apartat d'absentisme.

De les 10337 faltes a batxillerat, un 38,5% no estan justificades. Divuit alumnes, un 7,3% del to -

tal de l'alumnat, acumulen el 58,6% de les FNJ.
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Els tutors han fet la valoració de les dades i del funcionament de la seva tutoria  pel que fa a la 

justificació de les faltes i control de retards i propostes de millora.

S’ha creat una unitat compartida per tutors, orientació i equip directiu, amb la finalitat de poder 

compartir documents i informació i desenvolupar més el treball en xarxa. S'han creat carpetes 

per a afegir els registres dels protocols d'absentisme i s'ha compartit una taula per apuntar les 

actuacions que es duien a terme des de tutories, caporalia i orientació.

S'ha seguit el protocol que comença amb els primers avisos i les consegüents actuacions de tu-

toria, caporalia, orientació i les derivacions a altres institucions.

En el cas d’alumnes que complien els criteris d’edat i nivell, s’ha intentat orientar-los cap a al-

tres vies de formació. Ha estat important la feina d’orientació a l’hora de cercar sortides a les di-

ferents problemàtiques.

Dissortadament, per diferents motius, hi sol haver un escàs seguiment per part de les famílies

en els casos greus d’absentisme dels seus fills.

Destaquen els 2ns d'ESO, el 3r B i el 4t de PRAQ. A batxillerat un 1r bat B (concentrat en pocs 

alumnes) i els 2ns de batxillerat C i D.

CONTROL DE RETARDS

Enguany hem continuat amb el control de retards. Una part important dels retards es concen-

tren a les primeres hores del matí, hores en què moltes vegades no hi ha control dels pares,

perquè aquests surten a fer feina molt prest.

 En general, la puntualitat és bona, i destaca negativament el 3r de PMAR.
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Quan un alumne arriba tard a la primera hora hem enviat un missatge a la família i, com en les

altres classes, es comptabilitza com a retard. Cada 5 retards injustificats suposen una amones-

tació que queda registrada com avís en la valoració de les sancions que fem al GESTIB.

A partir del 13 de març es va iniciar el confinament. Tutories i orientació varen coordinar-se amb

famílies per a donar suport i detectar els problemes de caire digital i/o personal. Des del centre

es va iniciar un servei de préstec dels aparells Chromebook i targetes sim proporcionades per

la Conselleria per a poder connectar-se a la xarxa.

A partir del 27 de maig, tornaren alumnes de 4t i 2n de batxillerat al centre, i un grup de 4t que

venia a preparar de manera voluntària les proves d'accés a FPB, en grups de màxim cinc alum-

nes. També hi va haver cites concertades pel Departament d'Orientació.

A partir del 8 de juny, els grups d'alumnes ja podien ser fins a 15, i varen afegir-se alumnes de

1r de batxillerat. A ESO es va decidir que vinguessin a rebre suport els alumnes NESE, i així ho

varen fer, amb un bon aprofitament.

PROPOSTES PER AL PROPER CURS

Continuar amb el treball en xarxa, aprofitant la unitat compartida d'absentisme per a coordinar

les actuacions. 

Aconseguir que els tutors s'acostumin a apuntar les  dades rellevants al drive compartit, con ja

fan cap d'estudis i orientadors de manera regular.

La coordinació a travès de reunions de tutors i de la unitat compartida ens hauria d'ajudar a

l'hora de detectar les situacions problemàtiques el més prest possible.

Continuar cercant el suport de les famílies, ja que l'entorn familiar és una de les peces clau en

l'eradicació de l'absentisme, juntament amb la feina tutorial i de centre.  
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Avaluació dels plans del centre

a.Pla de formació del professorat

Línies d’actuació prioritàries

Les línies d’actuació considerades prioritàries per al curs 2019-20, s’han mantingut vigents per 

al curs que acaba.

L’ús de les TIC com a recurs didàctic

La convivència dins l' aula

Innovació metodològica: Aprenentatge cooperatiu, APS, projectes, programa TAC

 al centre

Formació de mediadors escolars per al bon clima de convivència

Actuacions formatives desenvolupades

Després d’haver dut a terme una formació en centres FEC del CEP de Palma “GSUITE FOR

EDUCATION A L’IES MADINA MAYURQA” el curs 2017-2018, s’ha continuat introduint l’ús de

les diferents eines a la feina diària del centre (grups, calendaris, documents compartits al Drive,

creació de carpetes a unitats compartides, qüestionaris, Classrooms, Meet...). Aquesta aposta

pel treball digital cooperatiu s'ha demostrat molt útil durant el confinament.

Quart i darrer any de la formació en centres FEC del CEP de Palma:  APRENENTATGE I SER-

VEI A LA SERRA DE TRAMUNTANA a L’IES MADINA MAYURQA. Es valora molt positivament

el desenvolupament, el coneixement adquirit i les aplicacions pràctiques dutes a terme a llarg

d'aquests quatre anys de formació.

S’han finalitzat cinc propostes de projectes APS, no tots de la Serra de Tramuntana. Dos més

han quedat suspesos pel Covid-19. Des de la pàgina web del centre, pot accedir-se a la web

d’APS amb tots els projectes treballats.

Un grup de professores del centre de les àrees lingüístiques, han continuat amb una formació

de treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar.
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Després de l'adhesió del centre a la xarxa de centres "Feminisme a escola", un grup de pro-

fessors han iniciat una FEC de dos anys de Coeducació als centres educatius. També s'han

continuat desenvolupant accions reivindicatives i de conscienciació relacionades amb la igual-

tat.

Pel fet de dur a terme la formació de coeducació, tres professores i alumnes de 4t ESO po-

gueren participar en el projecte “Cos i gènere”,  formació organitzada conjuntament pel CEP i el

centre cultural Es baluard i que emprava la performance. Tot i veure's afectat pel confinament,

es va poder editar un vídeo final.

La formació “Dissenyant futurs sociocomunitaris”, organitzada per l'Institut de la convivència,

va quedar suspesa a poc d'haver començat, però es preveu reprendre-la el proper curs. El

tema era el de l'educació emocional, molt necessària per a la millora de la convivència, i impli-

cava a professors, personal de servei i pares i mares de l'AMIPA.

Un grup de professors ha rebut formació en RCP.

     Propostes de formació

 Apostar de valent per la formació en eines digitals i formació a distància. El proper curs un se -

gon professor ajudarà el coordinador de TIC en activitats de formació del professorat. Bàsica-

ment, s'aprofundirà en les eines Gsuite for education, les eines i funcionalitats disponibles al

Gestib, i aplicacions que puguin facilitar la comunicació professor/alumne i el treball en xarxa en

moments de confinament.

Centralitzar les plataformes educatives i coordinar la manera de treballar online, evitant la dis-

persió i anar introduint les noves funcionalitats del Gestib en els diferents àmbits.

Continuar introduint les activitats d’aprenentatge i servei de manera puntual des de les  dife-

rents àrees.

Continuar amb la formació sobre coeducació als centres educatius, col·laborant amb l’associa-

ció “Feminisme a l’escola” i participant en projectes que afavoreixin la convivència en el sentit

més ampli.

Reforçar la figura del coordinador de convivència i de les activitats de mediació.

Tornar a participar en la formació d'educació emocional.

Crear la comissió de salut del centre, segons es recull en el pla de contingència del centre per

al proper curs.
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b. Pla d’utilització de les TIC com a recurs educatiu

Valoració del projecte de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el

desenvolupament curricular (TAC)

Pel que fa a la valoració dels objectius es considera que el grau d’assoliment d’objectius ha es-

tat alt en els que es relacionen a continuació: 

Millorar l’aprenentatge de l’alumnat en termes de desenvolupament competencial.

Impulsar l’ús pedagògic i didàctic de les TAC a l’aula que suposi l’aplicació de canvis orga-

nitzatius i metodològics i enriquir els processos d’ensenyament-aprenentatge

Facilitar els canvis en els processos d’ensenyament i aprenentatge en la modalitat digital.

Promoure la recerca de pràctiques educatives innovadores

Accions realitzades durant el curs:

•El centre ha comprat  30 Chromebooks Acer spin 11 per als alumnes de 1r d'ESO  i 2n ESO 

amb l'ajuda del projecte TAC.

•Ens ha instal·lat una nova wifi de banda ultraràpida  del projecte Escoles Connectades de la 

Conselleria.

•Hem incorporat una nova pàgina web basada en continguts Wordpress del projecte Redols de 

la Conselleria.

•S’ha fet una migració dels cursos de  moodle 2.5.6+ a 3.6.4+ de la Conselleria.

•S’ha posat 1 projector interactiu Epson  per a l’aula 6.

•S’ha instal·lat una pissarra interactiva amb AndroidBox al Taller de Tecnologia A.

•Compra de 10 ordinadors per a la sala de professorat i un per a orientació.

•S’ha rebut una donació per part d’Hisenda de 20 ordinadors HP8100 per a l’aula d’Informàtica 

19. S’han configurat amb Ubuntu16.04.

•El servidor del centre es va espenyar i ens en varen posar un altre. Amb aquest no tenim 

carpetes personals d’usuaris ni perfils mòbils.

•Es varen haver d’integrar al nou domini tots els ordinadors del centre.

•S’han configurat el backup de la carpeta de professorat amb el drive d’un compte del nostre 

domini de Google Education.

•Ens han posat preses de xarxa a les aules 10, 10A, 11A, 12, 12, 13, 14, 15,

Dp català, 9A i 0.

•Ens han canviat switches per altres d'alta velocitat gigabit.
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•S’ha fet una actualització de hardware als pcs de les aules 4, 7, 9, 11, 13, 20, 24, 25 per part 

de la Conselleria.

•S’ha fet una actualització de diferents ordinadors d’aules d’ubuntu 14.04 a ubuntu 16.04

•S'han revisat i reparat els netbooks del centre i s'han retirat els que no tenien bateria o tenien 

problemes no reparables.

•S’han creat els comptes d’usuaris de Google Education dels professors i dels alumnes nous. 

S'han configurat els diferents grups del Google Suite del centre.

•Substitució d'ordinadors que s'han anat espenyant per d'altres.

•Instal·lació de programari als ordinadors de les aules d'informàtica a petició del professorat 

d'Informàtica. Instal·lació de programari a diferents equips del centre.

•Instal·lació dels llibres digitals d'anglès a diferents ordinadors del centre.

•Resolució de diferents problemes tècnics d'equips informàtics.

•Creació d’usuaris per a l’aula d’informàtica.

•Creació de nou usuaris del domini del centre i eliminació d'usuaris que han deixat el centre.

•Manteniment i actualització de tots els equips del centre, tant en Ubuntu com en Windows.

•Tramitació i resolució de garanties dels equips xarxipelag20.

•Creació dels cursos de l’aula virtual que ha demanat el professorat.

•Assessorament al professorat i resolució sobre problemes tècnics, ús de programari educatiu, 

problemes dels comptes de GS, maneig de l’aula virtual  i d'altres tipus.

•Resolució de problemes durant el confinament de professors i alumnes d'accés a les 

plataformes educatives i a Google Education.

•Separació dels ordinadors de la sala de professors per mesura de seguretat pel Covid 19.

Propostes de millora i actuacions per al curs que ve

AULES

• Substituir els equips vells de les aules per equips més moderns.

• Posar ordinador a l’aula 9A del Departament d’Orientació.

• Optimitzar  els pupitres dels ordinadors de les aules,  més comoditat  per

teclat i ratolí

• Ensenyar a connectar ipads i portàtils als projectors d’aula sense tocar els

cables de l’ordinador. Posar cables VGA si cal a les aules.

• La interactivitat de algunes de les PDI no funciona o està desconnectada:

revisar i millorar on calgui

• Alguns  projectors  ja  no  donen  la  qualitat  d’imatge  adequada  i  s’estan

quedant obsolets. S’ha de mirar de reparar-los o canviar-los.

• A algunes  aules,  a  segons  quines  hores,  el  sol  pega  directament  a  la

pissarra digital i no es veu la imatge: reparar les finestres, enfosquir els

vidres o posar cortines per evitar-ho.
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SALA PROFES

• Substituir  les  dues  impressores  de  la  sala  del  professorat  per  una

fotocopiadora/impressora  en  xarxa  (per  exemple,  la  de  la  Biblioteca,  i

substituir-la per una d’aquestes impressores)

• Habilitar  un correu a  Consergeria  per  poder  enviar  a  fotocopiar  des de

casa.

CHROMEBOOKS

• Millorar el sistema de reserva i ús dels carretons dels chromebooks.

• Fer un protocol  de l’ús dels Chromebooks,  tant  per professors com per

alumnes.

• Repensar la distribució segons els usos actuals.

GENERAL

• Poder comunicar-se amb el coordinador TIC/TAC a través del mòbil i que

n’estigui localitzable sempre un.

c. Programació d’activitats complementàries i extraescolars

Activitats extraescolars a nivell de tot el centre:

Primer trimestre: Segon trimestre Tercer Trimestre

OCTUBRE

-Viatge “ ERASMUS” a 

Lituània

-Viatge Astúries-Cantàbria 2n 

ESO

-Taller de so i acústica 2n ESO

-Taller d’electricitat i reaccions 

químiques 3r ESO

NOVEMBRE

-Tallers FOTO JOVE 1r ESO

-Xerrada ”Conducta positiva a 

les xarxes socials” 1r ESO

-Xerrada Servei de 

Dinamització Jove Dinamo 4t 

ESO

Erasmus STOP ESL

Setmana Erasmus (3r d’ESO)

 

GENER

-Sant Antoni: torrada i fogueró

-Reforestació a Bellver , 1r 

ESO A/B

-Xerrada sobre residus, 2n 

ESO

-APS-Senyalització ,4t ESO

-Visita  a Tirme , 2n ESO

-Conferència : “Un camí, 

distintes direccions”, 1r Batx.

-Xerrada :”Jo reutilitzo, i tu ?” 

2n ESO

-Feim teatre al CEIP Pràctiques

! 4t ESO A/E

Suspeses totes les activitats com-

plementàries i extraescolars per 

l'estat d'alarma a causa de la pan-

dèmia del Covid-19
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-Ecoauditoria a les aules 3r 

ESO

-Teatre:“N’Emma i el Pinzell”  

(activitats violència de gènere, 

4t ESO)  per a la coeducació 

als centres educatius”

-Xerrada Marisol Ramírez “ 

Autoria i feminisme, 1r Batx.

-Slam Poetry, departament de 

català, 4t ESO

-Xerrada “ conducta positiva a 

les xarxes socials”, activitat 

tutoria 1r ESO

-Xerrada “ Resolució de 

conflictes”, activitat tutoria, 2n 

ESO

-Xerrada sobre 

micromasclisme: activitat 

Comissió coeducació, 3r ESO

-25 novembre,concurs de 

cartells i activitats sobre 

violència de gènere

-Mitja Tona Solidària

DESEMBRE

-Mitja Tona Solidària

-Ecoauditoria a les aules sobre

el medi ambient, 3r ESO

-Xerrada “Els monstres de ca 

meva” ,violència i 

maltractament infantil, 1r ESO

-Conferència “el cicle de 

l’aigua”, xerrada d’EMAYA”, 4t 

ESO

-Berenar de Nadal, pro-viatge 

d’estudis

-Ruta de Betlems Mallorquins, 

religió, 1r ESO i 2n ESO

-Teatre “ Crónica de una 

muerte anunciada” , 2n BATX

-”Duim un somriure als grans”, 

activitat APS,1r ESO C

-OUT! Mostra de cinema de 

diversitat afectiva, 3r ESO,4t 

-Conferència “ Dona i Ciència “ 

4t ESO A, B I C , 1r Batx. A/B

-Meeting Robert Graves 1r Batx

A ,B i C

-Festival de Teatre grecollatí, 4t 

ESO C i D (llatí) , 1r Batx C i D 

(llatí i grec) i 2n Batx llatí i 

grec), obra Antígona  i 

Lisístrata  

-Olimpíada de Biologia , 

alumnes de 2n Batx.

-Exposició de Matemàtiques,4t 

ESO B, Museu de 

Matemàtiques de Catalunya   

-Participació al Recull de Litera-

tura Jove 2019-20

FEBRER    

-Carnestoltes: concurs de des-

fresses

-Activitat “Cos i gènere”, Es 

Baluard, 4t d’ESO C

-Xerrada EMAYA, 1r ESO

-Visita Lluc ,alumnes que fan 

religió, 3r i 4t d’ESO , 1r i 2n 

Batx.

-Olimpiada Geografia 2n Batx.

- Visita a les institucions de 

Palma 3rB

- Projecte Ficcions , trobada 

amb IES Marratxí, grup d’Arts 

Escèniques ,4t A/E

MARÇ

-Dia de la dona (8 març)

- IV Olimpíada d’Anglès, 

alumnes de 2n de Batx

- Taller PalmaEduca , 2n ESO

- Visita a la Fira de la Ciència, 

3r d’ESO

- Excursió Cases des Galatzó, 

2n d’ESO

- Visita a la UIB, 2n BATX.
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ESO i 1r Batx.

-Club de lectura, tertúlia al 

voltant de l’obra “El Lector”, 1r 

BATX

-Música al hall, 3r i 4t ESO

-Excursió a la Serra: Sa volta 

des general, 2n ESO

-Concert de Nadal , 1r ESO

-Trigonometria a la Seu , 1r 

Batx. A i B

-CINEMA “ YESTERDAY”, 3r i 

4t ESO, V.O.S.E.

- Intercanvi amb alumnes 

d’Holanda, 3r d’ESO

- Proves Cangur de 

Matemàtiques i gimcana, 

alumnes de 3r d’ESO fins a 2n 

de BATX

- Xerrada PAT (Pla d’Acció 

Tutorial, Coeducació), 2n i 3r 

d’ESO

                       Campanya, Fruita Sí, gràcies!

                         Suport als projectes d’APS

d. Participació i aportacions de la comunitat educativa

Enguany hem continuat notant la major participació dels pares i mares en el funcionament del

centre,  que es  va  iniciar  en cursos anteriors,  tant  per  mitjà  dels  seus representants  en el

Consell Escolar com a través de la junta directiva de l’APIMA, que s’ha reunit un cop cada

trimestre amb l’equip directiu i ha mantingut contactes freqüents de manera informal per tal de

dur a terme iniciatives de col·laboració conjuntes. Enguany l'AMIPA ha duit a terme tots els

objectius proposats pel que fa al Programa de Reciclatge de llibres i a l'Escola de pares.

S'ha fomentat  més la participació de l’alumnat a través de la Junta de delegats a l'aula

online de Classroom i amb una reunió mensual amb els representants i la directora.

Hem iniciat projectes amb institucions de la barriada, com el projecte APS intergeneracional

amb  la  Llar  d'ancians  i  l'Escola  infantil,  juntament  amb  els  serveis  socials  de  la  zona.

Continuem mantenint relacions amb l’Associació de veïnats pel tema dels “Ferrerets”.

Mitjançant la consulta Jove i l’AMIPA, amb els quals han planificat alguna de les sessions

de formació de famílies, hem continuat mantenint les relacions amb els serveis de Salut de

s’Escorxador.

e. Coordinació de la biblioteca escolar
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Les tasques administratives aquest curs han estat bàsicament relacionades amb el préstec de

les lectures obligatòries així com amb la catalogació dels nous exemplars que han arribat a la

biblioteca, la majoria dels quals han arribat gràcies a donacions d’alumnes.

La professora del departament d’anglès Astrid Van Laak també ha participat en la catalogació

de llibres de lectura obligatòria del seu departament i en la creació de biblioteques d’aula a 1r

d’ESO.

El programa informàtic utilitzat per a la catalogació de llibres i el servei de préstec ha estat l’

ABIESWEB, generalitzat en totes les biblioteques escolars.

S’han rebut periòdicament les revistes National Geographic i El Temps.

La biblioteca compta amb 10 ordinadors a disposició dels alumnes que poden utilitzar-los per

realitzar  les  seves  tasques  acadèmiques.  També  tenim  un  ordinador  d’ús  exclusiu  del

professorat  de  guàrdia  i  una  impressora,  per  ús  tant  d’alumnes  com  de  professorat.  La

biblioteca també disposa d’una pissarra digital.

Respecte els armaris de la biblioteca seria convenient revisar-ne els panys  ja que no tanquen

bé.

La biblioteca roman oberta des de les 8:00h fins les 14:00 de dilluns a divendres.L’horabaixa de

dimecres  també  està  oberta  de  15:00  a  18:00.  És  durant  els  esplais  quan  els  alumnes

acudeixen més a la biblioteca, tant per fer tasques com per utilitzar el servei de préstec.

Durant  aquest  curs  cinc  professores  del  centre  (  Silvia  Pastor  com a  coordinadora  de  la

Biblioteca,  Astrid  Van  Laak  ,  del  departament  d’anglès,  Milagros  Dueñas,  Mercè  Bonnín  i

Jerònima  Martorell,  del  departament  de  castellà)  hem  acabat  la  formació  a  distància  que

començàrem  el curs passat: Projectes Documentals Integrats amb el suport de la Biblioteca

escolar. L’objectiu d’aquesta formació era l’elaboració d’un projecte interdisciplinar en el qual es

poguessin integrar diversos departaments i la presentació d’aquest projecte en les Jornades de

Biblioteques  escolars,  que  s'hauria  d’haver  celebrat  al  llarg  del  mes  de  maig.  Degut  al

confinament  el  projecte  no es va desenvolupar del  tot,  però confiem en continuar  la  tasca

interdisciplinar el proper curs.

Valorem positivament la utilització de la biblioteca com un espai més d’aprenentatge durant

aquest curs i la utilització de l’espai com una aula més, ja que és un espai molt adient per al

treball cooperatiu i compta amb ordinadors que poden ser utilitzats pels alumnes. Encara no

hem utilitzat  els  doblers  que  tenim  disponibles  per  haver  participat  al  curs  PDI,  ja  que  el

confinament ha suposat una aturada de tots els projectes en el centre. Hem pensat gastar

aquesta dotació econòmica en millorar l’espai i crear una zona de lectura o de descans dins la

biblioteca  i  comprar  cinc  pufs  i  una  estora  on  els  alumnes  puguin  estar  llegint  o  parlant
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tranquil·lament  amb  els  companys.  La  resta  dels  doblers  es  podrien  utilitzar  en  dotació

informàtica ( chromebooks) per tal de que tots els alumnes que vagin a fer classe a la biblioteca

puguin disposar d’un ordinador.

Activitats

Tinta, bloc de la biblioteca: aquest curs s’ha intentat mantenir actiu el bloc de la biblioteca

i  fomentar-hi  la  participació  dels  alumnes,  sobretot  s’ha  prioritzat  la  difusió  de  les

produccions dels alumnes. En el bloc, a més,  hem penjat notícies literàries, la poesia

de  la  setmana,  entrades  dels  llibres  de  lectura  obligatòria  per  a  què  els  alumnes

deixessin  els  seus  comentaris,  notícies  relacionades  amb  activitats  realitzades  al

centre…

Autoretrats amb Knolling: 

https://tintabiblioteca.wordpress.com/2020/03/20/creativitat-en-temps-de-

confinament-autorretrats-amb-knolling/

Bookbento:  els  alumnes  han  parlat  dels  seus  llibres  preferits  amb  una  imatge.  Han

participat alumnes de tots els nivells. https://padlet.com/spastor1/iarvcdqgavaf

Activitats per celebrar el Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les

dones:  Giphys  realitzats  pels  alumnes  de  1r  d’ESO

https://padlet.com/spastor1/egpez1osyj6n

Club de lectura: organitzat per la coordinadora de la biblioteca. Aquest curs hem tornat a

coordinar-nos amb la Biblioteca Pública Josep M. Llompart, que ens ha manllevat els

exemplars. Estaven previstes tres tertúlies però degut al confinament només se n’han

fet dues, una presencial i una altra virtual al voltant de les següents novel.les:

El lector de Bernhard Schlink

Un grito de amor desde el centro del mundo de Kioichy Katayam

Hi han participat en aquest club de lectura alumnes de 1r de Batxillerat.

Carnet  del  bon/a lector/a:  aquest  curs  s’ha tornat  a  facilitar  als  alumnes que ho han

demanat un carnet del bon lector en el qual han anat consignat les lectures realitzades

al llarg del curs ( s’exceptuen les lectures obligatòries). Els alumnes de 1r d’ESO han

estat els més participatius en aquesta proposta. No s’ha pogut entregar el premi al

millor lector degut a la interrupció de les classes per l’alerta sanitària.
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Participació en la plataforma  digital de préstec de llibres Eduteca: el nostre institut ha

estat un dels seleccionats per formar part d’aquesta plataforma digital posada en marxa

pel Servei d’innovació Educativa de la Conselleria d’Educació, en la que tant professors

com alumnes poden manllevar llibres per llegir en format PDF o en streaming. Aquest

curs es volia utilitzar la plataforma per posar en marxa un Club de Lectura adreçat als

pares i mares dels nostres alumnes. Uns deu pares i mares es van mostrar interessats

en participar en aquesta activitat, però degut al confinament tampoc es va poder dur a

terme. Intentarem aprofitar més aquesta plataforma ja que la nova coordinadora de

biblioteques escolars sembla molt interessada en incloure nous títols al catàleg.

Participació en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el

suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)”: la participació

en aquest programa ja ha estat comentada abans.

Propostes de millora

Aquest  curs  degut  al  tancament  de l’institut  per  l’alerta  sanitària  s’han quedat  a  mitges  la

majoria de propostes de millora proposades el curs passat. Hem millorat quant a la utilització de

l’espai com lloc d’aprenentatge i no només d’estudi.

Continuem amb la idea de convertir la biblioteca en un espai acollidor, que convidi a anar-hi.

Aquest  curs  s’ha fet  ja  una  bona purga de  llibres (  sobretot  enciclopèdies)  que  hauria  de

continuar el proper curs per guanyar més espai i llevar armaris.  Respecte a les guàrdies de

biblioteca creiem que ha estat molt positiu els canvis introduïts, sobretot el fet de comptar amb

dos professors de guàrdia durant els esplais.

Es continuaran al proper curs amb activitats que fomentin el gust per la lectura ( club de lectura,

activitats per celebrar dates assenyalades com el Dia de la dona, el Dia del llibre, el Dia de la

poesia…) i s’intentara fomentar la creativitat dels alumnes amb noves propostes, de les quals

es pot fer difusió des del nostre bloc. Respecte a aquesta qüestió ,i és només una reflexió, crec

que tenim a l’institut massa blocs i  potser s’hauria de cercar un mètode d’unificar totes les

produccions dels alumnes que es realitzen des de diferents departaments i coordinacions ( un

GoogleSite, per exemple).

També s’intentarà el  curs vinent implicar d’alguna manera les famílies a les activitats de la

biblioteca.  Començarem amb el Club de Lectura per a pares i mares i intentarem planificar

alguna activitat en la qual els pares i les mares  siguin els protagonistes: xerrades de pares i
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mares sobre temes interessants pel nostres alumnes, difusió de recomanacions de lectures per

part dels pares i mares, etc…

f. Coordinació mediambiental

Valoració global (marcau amb una X) Insuficient Suficient Satisfactori
Molt

satisfactori

Nivell de satisfacció del procés X

Nivell de satisfacció del resultat X

Nivell d’implicació de la Comissió X

Nivell de satisfacció dels professors X

Nivell de satisfacció dels alumnes X

Nivell  de  satisfacció  de  l’organització  del

Programa
X

Encara que el nostre projecte es basa principalment en l’eix de residus, hem fet també altres 

activitats d’altres eixos temàtics. Es detalla a continuació la seva valoració:

 Aprendre en quin contenidor va cada residu i la importància que té separar els

diferents residus. Les 3R.

 Reutilitzar materials que ja no s'utilitzen per fer objectes nous.

 Fomentar que la separació de residus ha de ser un hàbit i és responsabilitat de

tots.

 Fer arribar els residus dels contenidors  al lloc adequat. Fomentar la pràctica de

les 3R.

 Conscienciar als alumnes de la importància de separar bé els residus per poder

aprofitar-los per una altra finalitat.

 Que prenguin consciència que no han de tirar  residus en terra,  i  que cada

residu ha d'anar al contenidor corresponent.

 Conscienciar i implicar  tot l'alumnat en el reciclatge i la importància d'estalviar

energia, etc...

 Conèixer la importància de reutilitzar materials: un objecte que ja no serveix es

pot utilitzar per construir altres objectes o per fer altres funcions.

 Adonar-se de la importància de recollir sempre els residus que generen tant a

la platja com a tot arreu i depositar-los al contenidor corresponent.

 Adonar-se que separar els residus és també un acte solidari.
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 Augmentar el nombre d’alumnes que duen carmanyola i cantimplora.

 Reflexionar  sobre  la  gran  quantitat  de  residus  que  arriben  diàriament  a  la

central i la importància de reciclar, reduir i reutilitzar.

 Conscienciar de l'ús responsable de l'aigua com a recurs imprescindible per a

la vida.

 Valorar l'aigua com a recurs. Pensar formes per gastar-ne menys.

 Conscienciar que el canvi climàtic és una realitat que entre tots podem aturar.

 Conscienciar  als  alumnes  que  la  felicitat  no  es  mesura  segons  el  nombre

d'objectes.

 Conscienciar de la conservació del bosc de Bellver a través de la reforestació i

conèixer la vegetació típica de la zona.

 Conscienciar als alumnes en  protegir la serra i valorar-la.

 Gaudir  i  respectar  l'entorn.  Valorar  la  importància  de  preservar  i  protegir  la

riquesa de la fauna i flora de l'entorn i no degradar-lo.

 Prendre  consciència  de  la  importància  de  reduir  les  emissions  de  gasos  a

l'atmosfera.

El  grau  d’aprenentatge  dels  alumnes  es  considera  molt  satisfactòria  i  s'ha  valorat  amb  la

màxima puntuació així com el grau d’implicació de la comunitat educativa.

Podeu trobar fotografies i ampliada la informació a la nostre web de medi ambient:

https://sites.google.com/iesmadinamayurqa.net/mediambient/curs/curs-201920

g. Coordinació amb els centres adscrits de la zona

Els objectius marcats en el projecte de la coordinació per el curs 2019-20, s'han desenvolupat

satisfactòriament fins el mes de març. A partir d’aquest moment, la planificació prevista s’alterà i

es passà a desenvolupar la programació de la següent manera, degut a la situació excepcional

de confinament:

Donar a conèixer el nostre centre a les escoles adscrites.

S’havia previst, com cada any, la presentació del nostre institut a les escoles adscrites. En

aquesta presentació, els alumnes feien un recorregut pel centre i visitaven les instal·lacions.

Posteriorment, i perquè els alumnes visitants coneguessin millor el funcionament de l'institut,

havíem previst  4 tallers  organitzats  per diferents departaments (  Plàstica,  Educació Física,

Música i Física i Química ) on es desenvolupaven diferents activitats lúdiques. En acabar la

visita,  s’havia  previst  un  col·loqui  amb els  alumnes que  ara  cursen  primer  d’ESO,  -i  que
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provenen de les escoles que ens visiten-,  i els alumnes de 6è per conèixer de primera mà el

grau d’integració i qüestions relatives a l'adaptació dels alumnes al centre.

Enguany, i degut a la suspensió de les classes,  des de la Coordinació de Centres de Primària,

s’ha produït un  vídeo-presentació del centre que s’ha enviat a totes les escoles adscrites

perquè alhora, fos enviat a les famílies dels alumnes de 6è.

Valoració positiva del vídeo-presentació per part de les escoles.

https://drive.google.com/file/d/18Y1tI3vt1hPCn2rJqCnI0UCh1B-OMq2e/view

Saber informació dels futurs alumnes que vindran al nostre institut

S’ha  produït  la  reunió  de  traspàs  d’informació entre  els  caps  d’estudis  de  les  escoles

adscrites i els caps d’estudis del nostre institut per conèixer els futurs alumnes.

Saber informació dels futurs alumnes NESE que vindran al nostre institut.

El  Departament d’orientació  del  centre,  s’ha reunit  amb els caps d’estudis  de les escoles

adscrites per fer el  traspàs d’informació dels alumnes NESE  que l’any que ve cursaran

primer d’ESO al nostre institut.

Informar  als  pares  dels  alumnes admesos en  el  procés  d'adscripció  del  funcionament  de

l'institut.

S’ha dut a terme una reunió de pares per videoconferència per donar la benvinguda a les

famílies dels futurs alumnes i una exposició dels punts més rellevants del funcionament del

nostre institut.

PROPOSTES DE MILLORA

● Recollir més informació entre els equips docents de primer d’ESO per traslladar a la

reunió de coordinació pedagògica anual amb les escoles adscrites.

● Difondre entre els equips de primer d’ESO els resultats de les enquestes per valorar

el grau d’adaptació al nostre institut que han realitzat els alumnes i les famílies que

s’han incorporat a l’institut.

● Realitzar l’enquesta de satisfacció als alumnes de primer d’ESO amb formulari de

Google, per veure els resultats de manera més gràfica i clara que amb el formulari del

Moodle.

● Implicar més departaments en les visites que feim per donar a conèixer el centre.

● Posar en valor la Coordinació de Centres de Primària com a element clau per facilitar

la  transició  entre  la  finalització  de  l’Educació  Primària  i  l’Ensenyament  Secundari

Obligatòria. La coordinació entre els centres adscrits i els instituts resulta essencial per

minimitzar l’efecte del canvi de centre i d’etapa, i el conjunt d’activitats desenvolupades

en  la  programació  d’aquesta  coordinació  pretenen  servir  d’enllaç  i  facilitar  aquest

procés d’integració dels nous alumnes a la nova etapa educativa.
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Annex 1. Anàlisi i valoració de la incidència de la
situació generada per l’estat d’alarma 

Rendiment acadèmic dels alumnes 

Els  resultats  han  estat  molt  positius  degut  a  les  modificacions  realitzades  als  criteris

d’avaluació.  Les  modificacions  dels  criteris  d’avaluació  i  qualificació  han  estat  en  general

satisfactòries Alguns departaments consideren que la mesura acordada en la CCP de valorar

les tasques i activitats desenvolupades durant el període de no presencialitat sobre un total de

dos punts ha provocat una distorsió significativa de les qualificacions obtingudes en l’avaluació

ordinària .i per tant la promoció és superior a la  d’altres cursos, donada l’excepcionalitat del

confinament i per les instruccions rebudes, tant des del Ministeri, com des de la Conselleria o

des de la pròpia Direcció del centre.

Alguns departaments han assolit  els objectius inicialment  plantejats  i  d'altres no han pogut

realitzar totes les unitats didàctiques i han hagut de replantejar noves unitats més d’acord amb

la fase de confinament. Consideram que les modificacions efectuades a la programació han

estat adequades.

La pràctica totalitat dels alumnes ha respost molt bé a la nova situació. S’ha adaptat a les

noves tecnologies,  han continuant fent feina,  atenent a les explicacions i  han presentat  les

tasques.

Consideram que si s’ha de tornar a fer un ensenyament a distància cal que ens plantegem com

es fan als ensenyaments a distància, com a mínim les proves de validació presencials, encara

que sigui en grups reduïts.

L’índex  d’abandonament  de  l’assignatura  provocat  per  la  no  presencialitat  ha  estat  molt

semblant al que es produeix quan les classes són presencials.

Aquest trimestre no s’ha iniciat cap protocol d’absentisme o abandonament d’assignatura

seguint els criteris i mecanismes estipulats al ROF del nostre centre. El professorat, els tutors i

les tutores, i  l'equip  DO han fet un esforç continuat per incorporar tot l’alumnat a l’activitat

educativa, però en alguns casos els resultats han estat insatisfactoris.
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Identificació de l’alumnat vulnerable

  NIVELL / 
MATÈRIA

NOMBRE CAUSA MESURES ADOPTADES

1r ESO/ 
Geo

18 Abandonament de l’activitat.

Falta de comunicació.

Desmotivació i manca de  control 
familiar.

Alumnes amb necessitats
Socioeducatives.

Situacions familiars complexes.

Alumnat amb protocol d’absentisme 
abans del confinament.

Problemàtiques de salut

Informacions periòdiques a la tutora del
grup comunicant la inactivitat.

Enviament de correus electrònics per
contactar amb l’alumne.

Enviament d’avisos al Classroom sobre la
no realització de les tasques.

Entrevista telemàtica (hangout/Meet)l amb
l’alumne.

Elaboració de material adaptat de manera
personalitzada i adequat a les capacitats
d’aprenentatge.

Comunicació de la situació de l’alumne a la
direcció del centre i al DO.

Coordinació amb PTs, orientadors i equip directiu..

2n ESO 25

3r ESO 19

4t ESO 20

1r BATX 12

2n BATX 2

 

Previsió de mesures excepcionals organitzatives per al reforç i suport 
durant l’inici del curs 2020 – 2021

Veure Pla de Contingència curs 2020-21

Valoració dels canvis metodològics adoptats a partir a la suspensió de
l’activitat educativa presencial

 Hem treballat amb el Moodle i l’entorn GSuite fent ús de les seves aplicacions. La necessitat

que  ha  generat  la  situació  d’excepcionalitat  ha  suposat  un  aprenentatge  accelerat  pel

professorat i l’ alumnat pel que fa les competències digitals

El sistema en línia ha implicat el seguiment continu individualitzat, fet que ha requerit una major

inversió de temps.

 S’ha realitzat un seguiment i acompanyament dels alumnes molt individualitzat de forma que

els alumnes interessats i motivats se n’han pogut beneficiar.

Tot i les dificultats inicials per adaptar-nos a l’ensenyament en línia considerem que els canvis

metodològics no han perjudicat els resultats de l’alumnat, tot i que el seu nivell d’aprenentatge

és difícil de constatar a través dels mitjans tecnològics.

El fet  d’elaborar una planificació quinzenal ha facilitat la coordinació horitzontal  dels equips

educatius i de l’equip directiu així com el seguiment i acompanyament per part de les famílies.

El centre ha posat a disposició de l’alumnat i del professorat els equips informàtics i connexions
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a qui els sol·licitava. La Conselleria ha proporcionat 10 targetes sim per a l’alumnat que no

tenia connexió wifi.

 Ha estat complex realitzar alguns treballs i activitats que es tenia previst desenvolupar en petits

grups.  Hi  ha  hagut  encerts  (per  exemple,  anar  a  l'essència  de  cada  assignatura,  cercar

activitats més lúdiques i variades...), però tant l’alumnat com el professorat hem hagut d’assolir

un gran repte.

La participació en les videoconferències ha estat irregular per part d’alguns alumnes. Caldrà

definir normes de control d’assistència si és torna a produir un confinament.  

Les comunicacions realitzades per correu electrònic per a la resolució de dubtes individuals han

demostrat la seva limitació i ha generat una sobrecàrrega de treball per al professorat i un cert

grau d'estrés. Els horaris habituals de treball s’han diluït completament i han envaït de manera

aclaparadora el necessari espai i temps de descans personal. L’ús del Classroom com a mitjà

d’interacció i la definició d’un horari de comunicació amb l’alumnat pot millorar les condicions de

treball en un proper confinament.

Alguns alumnes han manifestat una excessiva càrrega de treball principalment a les

primeres setmanes del confinament.

L’obligada limitació en el contacte directe i personal entre professors i alumnes ha significat una

innegable  pèrdua  de qualitat  educativa.  Aquest  fet  es  constata  en les  carrega  en  l’atenció

individualitzada, en la dificultat per detectar problemes d’aprenentatge o en la pobra vinculació

emocional o afectiva que, d’alguna manera, existeix sempre en la relació professor-alumne/a i

que ha recaigut en la figura del tutor/a.

Alguns alumnes han tingut una resposta molt positiva a les classes no presencials. Hem de 

destacar l’increment de treball i la millora de resultats d’alguns alumnes que han organitzat 

perfectament el seu treball individual.

Sembla que, en general, l’alumnat que ha tingut més dificultats per adaptar-se al treball

a distància han estat els que cursen els primers cursos de l’ESO.

Les  hores  dedicades  a  la  preparació  de  material,  elaboració  d’activitats,  atenció  a  la

comunicació  individualitzada  o  grupal  amb  els  alumnes  (e-mails,  meets  del  grup-classe  o

particulars,  etc.),  correccions...  s’han multiplicat  exponencialment  molt  més enllà  de l’horari

ordinari.

Tot i la bona participació de l’alumnat en les activitats telemàtiques, considerem que res no pot

substituir la presencialitat a l’hora de poder dur a terme l’activitat acadèmica.
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El canvi  més gran ha estat   la  manera d’avaluar  l’alumne.  Pel  que fa a l’avaluació  de les

tasques  encomanades,  hem  tingut  moltes  dificultats  per  poder  demostrar  l’autoria  de  les

tasques entregades,  i  en molts  casos,  la  similitud de les tasques entregades per part  dels

alumnes ens ha fet dubtar de la possibilitat del copiat per part dels alumnes (entre ells o algú

extern al grup).

També  considerem  que  si  en  qualque  moment  es  tornés  a  un  ensenyament  a  distància,

s’haurien de fer més reunions virtuals d’equip docents al manco cada 15 dies, ja que és veritat

que les graelles de seguiment han estat molt còmodes (ja que es podien emplenar i recollir la

informació quan millor li anava al professor i al tutor/a), però considerem que hi ha matisos que

a les graelles és impossible reflectir-los.

Incidència en l’alumnat amb nese i coordinació amb l’equip de suporti/o
amb el departament d’orientació.

S’ha mantingut periòdicament contacte amb l’equip de suport per acordar les mesures dirigides
als alumnes NESE

S’ha constat que per als alumnes amb TDAH el confinament ha suposat una millora en el seu
rendiment, ja que a casa no tenien els elements disruptius que hi ha dins l’aula. La majoria
d’alumnes NESE han mantingut o millorat la nota.

Documents: annexos

Pla de recuperació i reforç per l’alumnat que ha de      recuperar l’àrea/matèria/mòdul en
la convocatòria de setembre i per aquells alumnes que presenten dificultats tot i haver
superat l’àrea/ matèria/mòdul per al curs 2020 – 2021

Pla de seguiment de pendents i d’atenció a l’alumnat que no ha promocionat

Currículum no impartit  de cada àrea, matèria o mòdul     modificacions dels criteris de
qualificació i de recuperació

Annex 2. Enquesta de valoració del curs a
alumnat, famílies i professorat

Valoracions dels pares i mares:

Enquesta famílies 2019-20
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Valoracions  de l’alumnat:

Enquesta alumnat 2019-20
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