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MARC NORMATIU 

El present projecte es presenta considerant les directrius que estableix l’apartat 4 de l’article 4 de 

la Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 18 de febrer de 2010 i d’acord amb el punt 4 de 

l’annex de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 21 d’octubre de 

2019. 

 

INTRODUCCIÓ 

Aquesta proposta d’actualització és la continuïtat del projecte de direcció del quadrienni 2016-

2010 . És una proposta d’actuació pels propers quatre cursos (2020-21 fins 2023-24) a l’Institut 

Madina Mayurqa.  

Per realitzar-la es compta amb les persones de l’equip directiu actual, que han manifestat el seu 

compromís de continuïtat. L’objectiu prioritari és consolidar els trets característics del centre, tan 

pel que fa a la qualitat de la formació com a l’atenció que es proporciona a tot l’alumnat, donant 

resposta a la seva diversitat. 

 

 La nostra intenció és continuar treballant per mantenir el bon clima de convivència que existeix al 

centre, exercir una gestió organitzada i sistemàtica que resulti operativa i facilitar el canvi 

metodològic a partir d’estratègies efectives per a la bona formació de l’alumnat. Fomentant el 

treball en equip, el diàleg i el consens fruït de la coordinació. Potenciant els mecanismes formals i 

no formals per l’intercanvi de propostes, opinions i suggeriments que facilitin la participació de tota 

la comunitat educativa.  

Els diferents elements que es consideren  s’agrupen en els quatre àmbits que molts autors 

estableixen a l’hora de considerar la institució educativa en un sentit íntegre, que són: context,  

entrada o imput, procés i producte. Cada un d’aquests àmbits serà considerat en els diferents 

apartats que integren aquesta  actualització com : la fase d’anàlisi (diagnosi), on es desenvolupen 

els canvis produïts en el context; la fase de definició del projecte estratègic, on es valora la 
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consecució dels objectius i al- hora es fa el plantejament de nous objectius per al període següent 

i, finalment, la fase d’avaluació del nou període.  

VALORACIO RELATIVA A LA CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS PLANTETJATS EN EL   

PROJECTE DE DIRECCIÓ QUADRIENNI 2016-2002 

 

1.1 Elements de context: 

1.1.1 Anàlisi i valoració  del context: l'espai físic i de l'entorn social del centre. 

 

 

 

L’IES Madina Mayurqa no ha modificat gaire, en aquests quatre anys, les característiques 

relacionades amb l’entorn social i l’espai físic. La matrícula no ha variat ni els ensenyaments que 

s‘hi imparteixen. El centre compta amb 26 grups,  18 d’ESO i 8 de batxillerat, amb unes ràtios 

mitjanes de 29 alumnes. S’ha augmentat en un grup a ESO per la incorporació dels programes de 

millora de l’aprenentatge i rendiment acadèmic a 2n i 3r d’ESO (PMAR) i el grup de PRAQ de 4t 

d’ESO. 

Pel que fa a l'espai físic, a l'àmbit d’infraestructures i d'instal·lacions, tot i les millores que 

s’han realitzat, el centre, continua presentant problemes i mancances greus, que en la majoria de 

C
O

N
T

E
X

T
 

 

 

Espais i infraestructura del centre. 

 

Relacions amb l’entorn. 

 

Trets característics. 

 

 

 
 
1.-Adequar els espais del centre per tal de millorar-ne 
la convivència i alhora fomentar la innovació 
metodològica.  
 
2.-Fomentar l’obertura del centre a les entitats cíviques 
i socioculturals de la barriada.  
 
3.-Consolidar els trets característics del centre, tant pel 
que fa a la qualitat de la formació com a l'atenció que 
es proporciona a tot l'alumnat, donant resposta a la 
seva  diversitat característica i evitant qualsevol 
situació d'exclusió social.  
 

http://www.iesmadinamayurqa.net/images/Documents/projecteDireccioDefinitiu.pdf
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casos requereixen de la intervenció de l'Administració per a ser resolts. Podem agrupar les 

deficiències en tres grans blocs: 

Deficiències estructurals: S’han insonorització 8 aules  i creat tres espais, dues aules petites i 

una aula de suport, s’han adequat els tallers de tecnologia i una aula d’usos múltiples. S’ha 

reestructurat l’espai de consergeria. S’ha reparat la pista esportiva del pati que estava 

inutilitzada. I s’han esmenat les deficiències de la pista del poliesportiu.  

El nombre d'aules continua essent insuficient per la matrícula que tenim. L’edifici dels tallers,  

laboratoris, aules de PMAR i departaments continuen amb goteres després de la reparació 

feta per l’IBISEC. Aquesta situació genera problemes elèctrics i de calefacció. No es poden fer 

les millores que es necessiten dins l’edifici si no es canvia la teulada. Una  sala per a les 

visites de pares, una sala d’actes, o departaments per al professorat millorarien molt el 

funcionament del centre. 

Deficiències de seguretat: S’ha canviat el sistema dènregistrament de les càmeres de 

seguretat.  S’han canviat les dues portes d’accés als patis. Els passadissos són massa estrets, 

per la qual cosa s’ha modificat l’organització dels espais amb aula-grup disminuint la mobilitat 

de l’alumnat. Les aules continuen massificades, que depèn de la distribució de l’alumnat a la 

zona. 

Deficiències d'accessibilitat: es detecten necessitats creixents de manteniment degut a 

l'envelliment de l'edifici, que ja té 30 anys d'antiguitat, i que en molts casos no es poden 

afrontar amb els pressuposts ordinaris del centre. Tot i així, s’han fet les reparacions de 

manteniment que ha permès el pressupost o ha resolt la conselleria: s’han incorporat bombes 

de calor a quatre aules,  s’ha reparat la instal·lació elèctrica del laboratori de FiQ , s’ha dotat 

d’un sistema de calefacció/refrigeració a la sala d’usos múltiples, s’han reparat les plaques 

solars, s’ha reparat el mur exterior de l’edifici, s’han canviat les portes de les aules A10 a A15. 

S’ha millorat el manteniment diari de l'edifici  fent-lo més àgil, de manera que les petites 

deficiències (persianes, fluorescents, etc.) s’han detectat i resolt en el menor temps possible. 
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En relació a les millores de les dotacions informàtiques del centre, enguany s’ha instal·lat la 

nova wifi del Programa Escoles Connectades d’accés a la banda ampla ultra ràpida que  

permetrà disposar de les comunicacions més avançades, amb accessos de fins a un gigabit 

per segon, així com d’un servei de wifi segur. S’ha dotat al centre d’una nova aula 

d’informàtica, l’A27. En aquest moments totes les aules del centre , la biblioteca i els tallers de 

tecnologia disposen de projector interactiu o pissarra i ordinador digital. Queden pendents els 

laboratoris i la sala de professorat. Periòdicament s’han millorat ordinadors, projectors i 

altaveus a les aules. S’ha pogut dotar al centre de 5 carretons amb 30 chomebooks cada un.  

El pla de millora de seguretat i d’emergència, així com el de neteja i manteniment de les 

instal·lacions es revisen i actualitzen anualment en funció de les necessitats. Cal anotar que 

s’ha incrementat el personal de neteja i s’ha mantingut la plantilla del personal de consergeria i 

secretaria.  

 

En l’àmbit de les relacions amb l’entorn, s’ha potenciat el treball en xarxa amb els serveis 

socials, l’associació de veïnats,  la policia local i la nacional, el  centre de salut, el 061 i altres 

institucions del barri o de l’entorn, com la Llar d’infants i de persones majors, el Conservatori 

de música, ... En la mesura del que ha estat possible, hem cedit les instal·lacions del centre 

per al desenvolupament d’activitats en horari d’horabaixa, fet que ha permès col·laboracions 

conjuntes. Els projectes d’aprenentatge-servei realitzats per alguns departaments s’han dut a 

terme en la línia  d’impulsar un projecte comunitari i poder incloure’l a la PGA del centre.  

 

Per consolidar els trets característics del centre s’ha optimitzat l’organització dels reforços 

millorant  i completat els horaris dels reforços i dels desdoblaments, ampliant fins a un total de 

65h, a més dels preceptius: a 1r d’ESO, 20 desdoblaments (projectes de català, castellà, 

matemàtiques i desdoblaments de Geografia i Hª, Plàstica i Música); a 2n d’ESO, 8 

desdoblaments (projectes de català i castellà); a 3r d’ESO, 13 desdoblaments (projectes de 

català , castellà, biologia i geologia, i matemàtiques); i a 4t d’ESO, 4 desdoblaments  (català i 
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castellà) a 1r de Batxillerat 4 desdoblaments (català i castellà) . Cal considerar també les 16 

hores corresponent als reforços de matí ( dimarts i dijous) i  dels dimecres horabaixa. S’ha 

valorat molt positivament la metodologia d’Aprenentatge Cooperatiu emprada en els projectes. 

Per dur-los a terme s’han desdoblat els grups, de manera que durant aproximadament 4 

mesos, un subgrup va amb el professor d’àrea i l’altra amb la mestra de suport (encarregada 

del projecte), o amb un professor d’un altre departament.  

D’altra banda, s’han dedicat hores de suport al pla de repetidors i al programa de PALIC. El 

Departament d’Orientació ha augmentat la plantilla en 1 orientador/a, per tal de suplir la 

problemàtica que genera no tenir un orientador/a estable en el centre des de fa tants anys. En 

aquest moment la quota de 10 professors del departament permet desenvolupar les 

actuacions per a l’orientació individualitzada de l’alumnat NEE, NESE i ordinari i revisar-ne el 

pla d’acció tutorial i el POAP. Queda pendent la redacció de totes les mesures en el Pla 

d’atenció a la diversitat. 

 

1.2     Elements d’entrada: 

1.2.1 Anàlisi i valoració  dels alumnat, famílies professorat i recursos 
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Relacions centres adscrits. 

 

 

Difusió i informació del centre. 

Imatge i comunicació. 

4.-Promoure la coordinació amb els centres de 
primària i ESO adscrits, tant pel que fa als equips 
directius i d'orientació com a nivell curricular. 
 
5-Informar de l’oferta educativa i del funcionament del 
centre  al professorat nouvingut, les famílies , 
alumnes i centres adscrits. 
Mantenir el nivell de matriculació actual a ESO i 
Batxillerat. 
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No s’han produït canvis pel que fa als centres de procedència de l’alumnat ni als percentatges. 

L’estabilitat en la tasca de coordinació d’aquests darrers cursos amb els centres adscrits de 

primària ha suposat poder reunir equips de  docents dels diferents centres amb els departaments 

del IES per fer l’intercanvi de dades sobre l’avaluació dels alumnes i recollir dades importants per 

la distribució dels alumnes en grups, mitjançant el traspàs de la informació al mes de juny. El 

protocol d’actuació de la coordinació està consolidat en la planificació i les estratègies del centre.  

La mitjana de població immigrant és inferior a la majoria de barriades de Palma, per la qual cosa, 

una gran majoria dels alumnes coneixen les dues llengües oficials de la Comunitat. Enguany i en 

el marc del projecte lingüístic, hem iniciat un estudi per analitzar les coneixement i l’ús de les 

llengües. Aquest diagnòstic ens permetrà planificar mesures adients. Així mateix els darrers 

cursos s‘ha produït un increment continuat d’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 

especialment, a l’etapa d’ESO. 

 

NESE ESO BAT TOTAL 

CENTRE 

2015-16 
14,5% 4,7% 11,5% 

2016-17 
19,1% 3,63% 14,2% 

2017-18 
16% 4% 16% 

2018-19 
20% 6% 15% 

2019-20 22,5% 5,6% 16,5% 

 

Pel que fa a l’alumnat de batxillerat, cada any es matriculen alumnes procedents de centres 

concertats i alguns d’altres instituts que, juntament amb els nostres alumnes, configuren els 

quatres grups de batxillerat. Aproximadament tenim una entrada del 50% del total dels alumnes. 

Les dades de matrícula es mantenen al voltant dels 700 alumnes, amb l’increment corresponent a 

un grup. 
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Matricula centre ESO Batxillerat 

2015-16 703 484 219 

2016-17 711 486 225 

2017-18 720 474 246 

2018-19 724 480 244 

2019-20 711 459 252 

 

En relació a les famílies, en general, es dona un clima favorable que permet la col·laboració amb 

les tutories i amb el professorat en general. 

El centre compta amb 75 professors/es, sis més que l’inici del projecte, amb una mitjana d'edat 

de 50 anys, dels quals un 71% tenen la destinació definitiva al centre o hi donen estabilitat. La 

situació és de força estabilitat i d'experiència docent, fet que permet dotar de continuïtat als 

projectes que es plantegen. 

El recursos econòmics amb els quals compta el centre provenen de l’assignació anual de la 

Conselleria, les aportacions de les famílies en concepte de matrícula i les subvencions resultants 

dels projectes anuals. Es continua constatant  que l’aportació és clarament insuficient per tal d’ 

afrontar totes les despeses del centre.  

Ha estat una tasca prioritària millorar la comunicació interna amb el claustre, els equips docents, 

els equips de tutors, les coordinacions, la junta de delgats i l’alumnat de grups i de nivells.   

La web del centre, les webs dels departaments i els projectes, les xarxes socials, les reunions 

informatives, les reunions o entrevistes amb els pares i la circular informativa mensual, són les 

estratègies que hem treballat i ampliat per tal de donar difusió i transparència als trets fonamentals 

i al projecte curricular  concretats en els documents institucionals a tota la comunitat educativa. 
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1.3 Elements de procés:  

1.3.1 Planificació: documents institucionals i estructura organitzativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PEC va ser aprovat el 26 d’abril de 2012 i reflecteix en aquests moments la realitat 

socioeducativa del centre i, tot i que en els darrers anys ha sofert algunes revisions, caldria iniciar 

un procés de revisió més sistemàtic. 

Pel que fa al desplegament del currículum, les programacions didàctiques s‘han anat adequant 

a les exigències normatives quant al continguts genèrics (objectius, continguts, estàndards 

d’avaluació), però s’ha d’anar avançant en aspectes innovadors, sobretot de caire metodològic i 

d’avaluació. 

El desplegament del pla de convivència i, molt especialment, del programa de mediació escolar, 

ha estat una eina fonamental per al centre, per la qual cosa caldrà preveure  la seva continuïtat i 

consolidació. 

El document de mesures de seguretat que s'han d'observar a les dependències que ofereixen 

algun risc: tallers, laboratoris, pistes esportives, etc... que inclou un procediment sistemàtic de 

revisió i millora de les instal·lacions, s’ha revisat i actualitzat anualment. 

P
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Direcció col·legiada. 

 
 
Treball en xarxes d’aprenentatge i 
coordinació d’equips. 
 

Metodologia i innovació 

 

Avaluació continua de processos. 

 

Clima relacional. 

 

 

 

Participació comunitat educativa  

6.- Fomentar el diàleg, la coordinació amb tots els 
membres de la comunitat educativa i el treball en 
equip. 

 
7.-Generalitzar la utilització de les TIC com a recurs 
didàctic, de gestió i comunicació. 
  

8.-Planificar l’organització i gestió dels recursos 
tècnics, de formació, documentals  i d'equipaments 
per facilitar i fer més eficaç la tasca del professorat. 
 

9.-Avaluar i millorar els processos  acadèmics, 
metodològics i de gestió  

 

10.-Potenciar un bon clima de relació i de convivència 
entre tots els membres de la comunitat educativa i 
treballar per a la integració de tot l'alumnat i per 
augmentar el sentiment de pertinença al centre  
 
 
11.-Fomentar la participació de la comunitat 
educativa, afavorint la comunicació i potenciant els 
mecanismes formals i no formals d’intercanvi 
d’opinions i de suggeriments. 
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El programa d’ activitats extraescolars, que contribueix  a aglutinar el sentiment de pertinença 

al centre, s’ha anat consolidant integrant activitats puntuals i interdisciplinâri per fomentar la 

formació integral dels alumnes. S’han ampliat les hores de dedicació amb més persones a la 

comissió. La vinculació i participació dels pares i mares en aquestes activitats  és de col·laboració 

i de tendència creixent i positiva. 

El pla d’acció tutorial i el pla d’intervenció pel que fa l’absentisme ens ha permès configurar 

en el temps un conjunt d’activitats, projectes i pautes d’actuació per donar resposta a les 

necessitats  de caràcter personal i educatiu de l’alumnat, així com marcar pautes d’actuació 

consensuades per als tutors, el DO i la caporalia d’estudis. Enguany s’ha definit també el protocol 

d’abandonament de matèria 

El nostre projecte lingüístic té com a objectius fer del català la llengua vehicular i d’ensenyament 

i proporcionar als alumnes una competència plurilingüe.  

Aquest és el cinquè any que treballem en el projecte mediambiental de centre, que ha consolidat 

objectius. Tot i que existeix una comissió de treball, que no disposa d’hores,  la dedicació de la 

coordinadora ha estat essencial. Caldrà incloure a l’ horari hores de reunió per a la comissió. 

Pel que fa als documents institucionals, cal fer una revisió sistemàtica amb més profunditat del 

PEC i el ROF i elaborar el pla d’atenció a la diversitat, recollint totes les mesures que el centre ja 

està posant en pràctica. 

 

1.3.2 Anàlisi i valoració de l'organització i funcionament del centre 

El treball de coordinació de l’equip directiu amb els membres de la comunitat educativa s’ha 

potenciat amb la implementació d’eines online (Dropbox, Google Suite) que faciliten el treball 

cooperatiu i en xarxa. La planificació anual de formació reglada mitjançant la formació en centres  

ha facilitat l’ús de TAC com a eina de treball i com a recurs educatiu. En aquest sentit, també ha 

estat de molta importància  la participació en el Programa d’utilització de les TAC.  
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Els claustres són en la majoria de casos informatius, i per això s'ha d'afavorir la participació del 

professorat per a convertir-los en un vertader fòrum de discussió de les qüestions pedagògiques 

que afecten al centre. S’ha potenciat el paper de la Comissió de Coordinació Pedagògica  

(CCP) i de les reunions dels diferents departaments com a òrgans de discussió de les qüestions 

de tipus pedagògic que no calgui dur al claustre donada la seva major operativitat. A la  pàgina 

web del centre s’ha potenciat la creació d’una web de cada departament i dels projectes que es 

duen a terme. Això permet que els departaments, juntament amb les aules virtuals a l’entorn 

Moodle i el Google Suite, tinguin a l’abast autònomament una eina més de comunicació amb 

l’alumnat i les famílies. 

Durant els darrers anys s'ha avançat en la utilització de les TAC per millorar i simplificar els 

processos administratius i de gestió mitjançant el GESTIB, incidint alhora en la seva utilització 

didàctica, motiu pel qual es fa necessari continuar insistint especialment en els dos aspectes. 

Les coordinacions del centre (biblioteca, TIC, extraescolars, medi ambient, coeducació, centres 

adscrits, mediació, aprenentatge servei, extraescolars, lingüística, Erasmus) són primordials en 

l’organització del centre, per la qual cosa s’han ampliat durant aquests anys en funció de les 

necessitats i fonamentalment per fomentar la innovació metodològica. 

Enguany s’ha creat una comissió de llengües integrada per les caps de departament de llengües 

amb l’objectiu de treballar aspectes educatius concrets de forma transversal. S’ha iniciat la 

concreció de rúbriques generals per avaluar hàbits, correcció de quaderns i treballs, comprensió i 

expressió escrita. 

La Junta de delegats es reuneix un cop al mes amb la directora i les cap d'estudis, però no 

funciona de manera autònoma. Així mateix, creiem necessari millorar la relació entre els 

representats de l'alumnat al Consell Escolar i la junta de delegats, de manera que discuteixin i 

prenguin iniciatives que després es traslladin a les reunions del Consell. 

L'AMIPA col·labora  en la programació d’activitats extraescolars per a tota la comunitat educativa i 

en la programació de xerrades informatives i d’assessorament o formatives per a pares i mares. 
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Es demanarà  la seva col·laboració en el programa de reciclatge de llibres. Valorem molt 

positivament les reunions periòdiques de l’equip directiu i l’AMIPA, durant el curs escolar. 

 

1.4 Elements de producte:  

1.4.1 Anàlisi i valoració dels resultats acadèmics 

 

 

 

 

En el present curs 2019-20, la matrícula del centre és de 711 alumnes, dels quals 459 cursen ESO 

i 252 Batxillerat. La taula següent presenta l'evolució percentual dels alumnes que promocionen 

(no s’inclou l’alumnat que promociona per imperatiu legal per haver repetit). 

 

De l’anàlisi dels resultats acadèmics de l’alumnat d’ESO i de Batxillerat es desprèn que, en 

general, els percentatges d’alumnes que aproven són similars a les mitjanes de les Illes Balears. 

Tot i això cal analitzar l’evolució ja que s’observen fluctuacions de resultats, tant de caire positiu 

com negatiu, degut sens dubte a les diferències que any rere any es produeix en les diferents 

P
R

O
D

U
C

T
E

 

 

Resultats acadèmics 

 

 

Satisfacció de la comunitat 

12.-Millorar els resultats acadèmics i reduir 
l'absentisme escolar. Incrementar  el percentatge en 
un 15% d’alumnat que promociona a 1r i 2n d’ESO.  
 
Mantenir el grau de satisfacció de les famílies i 
l’alumnat del servei que ofereix el centre. 
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promocions que inicien l’escolarització al nostre centre.  Pel que fa a l’ESO, els percentatges 

d’alumnes que superen l’etapa són gairebé els mateixos que les mitjanes de les Illes Balears, 

aquesta dada la considerem molt positiva atès que els percentatges d’alumnes que abandonen   

l’etapa al nostre centre és molt baix. També cal fer una referència a la baixada dels percentatges 

d’alumnes que obtenen el títol de batxillerat en el darrer curs 2018-2019. Una possible explicació a 

aquest fet és l’alt nombre d’alumnes repetidors aquest curs a 2n de Batxillerat, (24 alumnes). Cal 

assenyalar en aquest sentit la gran afluència d'alumnes d'altres centres que ens arriben per fer el 

Batxillerat. 

Els problemes d'absentisme i de disciplina són reduïts i directament proporcionals als resultats 

acadèmics, per això cal mantenir les actuacions preventives i augmentar la implicació del 

professorat i de l'alumnat en la seva prevenció i resolució, amb l'objectiu d’assolir els percentatges 

més baixos. Els problemes de disciplina es concentren sobretot a 1r i 2n d'ESO, motiu pel qual 

calen actuacions des de múltiples vessants: continuar la coordinació amb els centres de primària, 

implicar els equips docents de cada nivell, planificar mesures de reforç i organitzatives i cercar 

alternatives en col·laboració amb altres institucions per a l'alumnat més desmotivat. 
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PROPOSTA DE MILLORA PER AL PERÍODE 2020-2024 

Els objectius que ens proposem assolir al llarg dels propers quatre anys, els centrem en la millora 

dels resultats educatius. La redacció dels objectius és molt general i no és poden considerar 

assolits. La nova proposta se centrarà en les estratègies i actuacions que recullen les que encara 

es troben en procés i les que es proposen per aquest nou període.  

1.5 PROJECTE ESTRATÈGIC 

1.5.1  Àmbits d’intervenció i Objectius estratègics 

 Àmbits d’intervenció Objectius estratègics 

C
O

N
T

E
X

T
 

 

 

Espais i infraestructura del centre. 

 

Relacions amb l’entorn. 

 

Trets característics. 

 

 

 
 
1.-Adequar els espais del centre per tal de millorar-ne 
la convivència i alhora fomentar la innovació 
metodològica.  
 
2.-Fomentar l’obertura del centre a les entitats 
cíviques i socioculturals de la barriada.  
 
3.-Consolidar dels trets característics del centre, tant 
pel que fa a la qualitat de la formació com a l'atenció 
que es proporciona a tot l'alumnat, donant resposta a 
la seva  diversitat característica i evitant qualsevol 
situació d'exclusió social.  
 
.  
 

E
N

T
R

A
D

A
 

 

Relacions centres adscrits. 

 

 

Difusió i informació del centre. 

Imatge i comunicació. 

4.-Promoure la coordinació amb els centres de 
primària i ESO adscrits, tant pel que fa als equips 
directius i d'orientació com a nivell curricular. 
 
5-Informar de l’oferta educativa i del funcionament del 
centre  al professorat nouvingut, les famílies , 
alumnes i centres adscrits. 
Mantenir el nivell de matriculació actual a ESO i 
Batxillerat. 
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P
R

O
C

É
S

 

 

Direcció col·legiada. 

 
 
Treball en xarxes d’aprenentatge i 
coordinació d’equips. 
 

Metodologia i innovació 

 

Avaluació continua de processos. 

 

Clima relacional. 

 

 

 

Participació comunitat educativa  

6.- Fomentar el diàleg, la coordinació amb tots els 
membres de la comunitat educativa i el treball en 
equip. 

 
7.-Generalitzar la utilització de les TIC com a recurs 
didàctic, de gestió i comunicació. 
  

8.-Planificar la organització i gestió dels recursos 
tècnics, de formació, documentals  i d'equipaments 
per facilitar i fer més eficaç la tasca del professorat. 
 

9.-Avaluar i millorar els processos  acadèmics, 
metodològics i de gestió  

 

10.-Potenciar un bon clima de relació i de convivència 
entre tots els membres de la comunitat educativa i 
treball per a la integració de tot l'alumnat i per 
augmentar el sentiment de pertinença al centre  
 
 
11.-Fomentar la participació de la comunitat 
educativa, afavorint la comunicació i potenciant els 
mecanismes formals i no formals d’intercanvi 
d’opinions i de suggeriments. 
 
 

P
R

O
D

U
C

T
E

 

 

Resultats acadèmics 

 

 

Satisfacció de la comunitat 

12.-Millorar els resultats acadèmics i reduir 
l'absentisme escolar. Mantenir el grau de satisfacció 
de les famílies i l’alumnat del servei que ofereix el 
centre. 
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1.5.2 Estratègies i actuacions previstes, temporització i recursos 2020-2024 

Objectiu Estratègies /Actuacions Temporització Responsables Recursos 

 

1 

Context 

1.1 Elaborar un pla de millora i adequació dels espais formals i informals : 

Equipar els patis amb material lúdic i d’esport. 

Adequar i dotar de material l’aula polivalent. 

Insonoritzar les aules pendents. 

Dotar d’un sistema de refrigeració de les aules d’orientació sud. 

Dotar d’un sistema que enfosqueixi les aules per a les projeccions. 

 

Inici setembre 2020 
fins a la finalització 

del període 

Equip directiu Pla  de millora 

 

1.2 Demandar i fer un seguiment de les reformes de les instal·lacions: 

Canviar les teulades dels tallers i laboratoris. 

Dotar de calefacció/refrigeració els tallers, laboratoris, l’aula de PMAR i els 
departaments d’aquest edifici. 

Reparar la instal·lació elèctrica dels tallers, laboratoris, l’aula de PMAR i 
els departaments d’aquest edifici. 

Optimitzar l‘ús de tots els espais d’aquest edifici 

Inici setembre 2020 
fins a la finalització  

Equip directiu  

Consell Escolar 

IBISEC 

Projecte reforma  ampliació 
centre . 

Actes C. Escolar 

 
1.3 Millorar les dotacions informàtiques del centre: 

Renovar la dotació informàtica del centre. 

Dotar de projector i canó  la sala de professorat. 

Dotar  la sala de professorat d’una impressora /fotocopiadora. 

 

 

 

Tot el període 

Secretari/a  

 Coordinació TIC 

 

1.4  Revisar i actualitzar el pla  de  seguretat i el pla d’emergències: 2n i 3r trimestre 

 anualment 

Directora i Secretari/a Pla millora segur. 
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 1.5. Millorar el manteniment i la neteja de les instal·lacions 
Elaborar un pla quinzenal de neteja emmarcat en el projecte eco- 

ambiental. Millorar la plantilla adequant-la a les necessitats. 

Optimitzar horaris i tasques del personal no docent. 

1.6 Elaborar l’inventari del centres. GestIB 

Octubre 2020 
 

 

 

E. directiu  

Tutories 

Coordinadora eco 
ambiental 

Secretari/a /Administratius 

Pla de neteja 

PGA 

 

 

Inventari GESTIB 

2 

Context 

2.1 Impulsar l’elaboració d’un projecte d’àmbit comunitari: 

Potenciar el treball en xarxa amb els serveis socials, associació de 
veïnats, policia tutor, centre de salut, 061 i altres institucions del barri. 

Incloure en la PGA una activitat anual en el marc comunitari. 

Tot el període Equip directiu 

D, Orientació 

Coordinadora extraescolars 

Coordinador c. Adscrits 

PGA 

Pla d’acció tutorial 

Programa extraescolars 

 

3 

Context 

3.1 Optimitzar l'organització i funcionament del centre que defineixen els 
trets d’identitat propis. 

Desenvolupar les actuacions per a l’orientació individualitzada de l’alumnat 
NEE, NESE i ordinari : reforços, adaptacions curriculars, agrupaments 
flexibles, PALIC, etc. 

Assignar els reforços preferentment als nivells de 1r i 2n d’ESO. A 4t  
d'ESO i 1r de Batxillerat es reforcen les dues llengües amb desdoblaments 
quinzenals. 

Mantenir les classes de reforç dels dimecres horabaixa i els matins dels 
dimarts i dijous. 

Continuar amb les Seccions d’anglès a 1rESO i a la matèria d’Educació 
Plàstica i Visual. 

Oferir el grup de PRAQ a 4t d’ESO per facilitar l’obtenció del títol de 
Secundària als alumnes provinents de PMAR i d’altres alumnes amb 
dificultats. 

Oferir els grups de PAE per a l’ alumnat amb dificultats. 

Participar en el programa de l’EOI en els idiomes d’anglès, alemany i 
francès. 

Elaborar i implementar un protocol de comunicació i resposta de 
l’abandonament d’assignatura. 

 

A l'inici de cada curs 
escolar (set. – oct.) 
Tot el període 

Caporalia d'estudis 
Orientador/a 

Horari del centre, ACI's, Protocol 
d’anàlisi de resultats 
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3.2 Revisar i impulsar el pla d’acció tutorial: orientació acadèmica i 
professional, habilitats cognitives i socials. 

3.3.Continuar amb la implementació en els nivells de 1r, 2n i 3r d’ESO de 
dues hores setmanals de projectes de llengua, en la franja horària que ens 
permet la lliure disposició. Implicar-hi altres departaments. 

Tot el període Caporalia d'estudis, 
orientador/a Tutories 

Pla d'acció tutorial 

 

4 

Entrada 

4.1 Mantenir  la coordinació amb els centres de primària i secundària 
adscrits consolidant les línies de treball iniciades. 

Tot el període Caporalia d'estudis, 
orientadora 

Coordinador adscrits 

Reunions trimestrals 

Actes avaluació P. Curricular 

4.2 Garantir que la informació de traspàs dels alumnes d'un curs al 
següent està a disposició dels tutors. 

Juny i setembre de 
cada curs 

Caporalia d'estudis i 
orientador/a 

Informes d'avaluació,  
documentació tutors inici de 
curs 

 

5 

Entrada 

5.1 Difondre el trets fonamentals del PEC i PCC d'ESO i Batxillerat entre la 
comunitat educativa.  

Actualitzar el programa d'acollida del professorat nouvingut. 

Planificar les jornades de portes obertes per a les famílies. 

A l'inici de cada curs 
escolar. 

Anualment juny 

2n trimestre  

Equip directiu, Caps  
departament, Tutories  

Equip Directiu 

PEC i PCC d'ESO i Batxillerat  

Dossier sobre el centre 

Documents de presentació 

5.2 Crear una nova  pàgina web del centre. Curs 2019– 20 Equip directiu  i 
Coordinació TIC 

Pàgina web del centre 

5.3 Mantenir els canals de comunicació de les activitats dels centre: 
Gestib, circular informativa, web, twitter i facebook, agenda escolar. 

Tot el període Coordinador TIC, Directora  Enquestes final curs  

 

 

6 

Procés 

6.1 Fer ús d’una eina online coordinació  Tot el període Directora Pàgina web, Google calendar 

6.2 Millorar la coordinació d'activitats escolars i extraescolars a la CCP i 
entre el equips docents. 

Tot el període Equip directiu, Coord. 
extraescolars, CCP 

Programació d'activitats 
extraescolars 

6.3 Mantenir les  reunions trimestrals amb l'AMIPA. Tot el període Equip Directiu  

6.4  Potenciar la coordinació dels equips docents d'ESO per a objectius 
educatius concrets: comportament, hàbits,...  

Crear la comissió de llengües i que comptin amb un espai i temps per a les 
reunions. 

Elaborar i consensuar les rúbriques d’expressió escrita, comprensió oral i 
presentació de treballs per a tot el centre. 

Tot el període Caporalia d'estudis Horari de centre, Programació 
General Anual 
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7 
 

Procés 
 

7.1 Executar el pla d’actuacions iniciat  per fer efectiva la utilització de les 
TIC com a recurs educatiu. 

Planificar anualment la formació del  professorat. 

Incrementar la participació en el projecte TAC. 

Escoles Connectades. Instal·lar la wifi. 

Dotar el centre de carretons chomebooks.  

Fomentar la participació del departaments didàctics en l’elaboració de la 
web del centre. 

Tot el període Directora, Caporalia 
d'estudis i Coord. TIC 

Pla d'utilització de les TIC com a 
eina didàctica 

7.2 Consolidar l’Entorn Virtual d'Aprenentatge Tot el període Directora i Coord. TIC Entorn Moodle, Pàgina web 

 

8 

Procés 

 

8.1 Incentivar el pla de treball de les coordinacions.  

Proporcionar espais i temps per a la coordinació dels coordinadors  

Donar continuïtat a la coordinació amb professorat estable. 

Potenciar l’ús de la biblioteca del centre i les biblioteques d’aula en els 
nivells de 1r, 2n i els grups de PMAR. 

Crear un racó de lectura a la biblioteca amb mobiliari nou. 

Fomentar l’ús de la biblioteca virtual EDUTECA. 

Potenciar el projecte d’ambientalització del centre que desenvolupa la 
Comissió mediambiental, continuant amb la temàtica de reciclatge i 
introduint nous temes. 

Incentivar i ampliar la proposta d’activitats extraescolars en horari 
d’horabaixa, conjuntament amb l’AMIPA. 

Ampliar les hores de coordinació TIC 

 

Tot el període E. directiu  

Coordinació biblioteca 

Programa  

dinamització biblioteca 

8.2 Augmentar la participació de la comunitat educativa en la innovació i el 
treball en xarxa. 

Consolidar la coral i els grup de teatre estables i, en general,  les activitats 
extraescolars fora de l'horari escolar.  

Planificar  jornades culturals en moments puntuals del curs.  

Mantenir els viatges lingüístics i fomentar la participació en programes 
Erasmus i projectes internacionals 

Tot el període Prof. Música i Català i 
Coord. Extraescolars  

 

Directora i prof. Anglès 

Aula música i gimnàs 

Aula d’usos múltiples 
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Continuar la formació en aprenentatge cooperatiu. 

Consolidar el projecte ecoambiental de centre. 

Potenciar el projecte de participació de l’alumnat, mitjançant la junta de 
delegats. 

Consolidar la participació dels departaments i projectes a la web del 
centre. 
 
Sistematitzar i unificar la comunicació interna fent ús del paquet d’eines de 
Google Suite. 
 
Potenciar la participació en programes i projectes internacionals: Projectes 
e-twinning i Erasmus plus,... 
 
Millorar la competència oral comunicativa dels estudiants, sol·licitant els 
auxiliars nadius de conversa de les tres llengües estrangeres que 
s’imparteixen en el centre. 
 
Desenvolupar un programa  anual de formació en centres. 
 
Consolidar la innovació metodològica mitjançant els projectes de centre: 
Aprenentatge Servei, Utilització de les TAC i Erasmus +. Plataforma 
Eduteca i els Projectes documentats a la biblioteca. 

9 

Procés 

 

 

9.1  Revisar i completar els documents institucionals 

Revisar el PEC i el ROF en el moment en que es publiqui la normativa 
CAIB. 

Elaborar el pla d’atenció a la diversitat. 

 

 

2020-2021 

E.Directiu i professorat PEC, PCC ESO i Batx., ROF 

9.2 Aplicar el protocol per a l’anàlisi dels resultats acadèmics amb la 
finalitat d'extreure conclusions per millorar els processos d'ensenyament-
aprenentatge. 

Anualment: 

1a i 2a avaluació 

Equip Directiu  

Departaments 

Tutors/es 

Protocol d’anàlisi de resultats 

10 

Procés 

10.1 Mantenir el bon clima de convivència en el centre, potenciant el 
servei de mediació existent  i reduint l’aplicació del reglament sancionador 

Consolidar el pla de convivència i el programa de mediació escolar. 
Assegurar-ne la continuïtat. 

Fer ús del Gestib per al control d’assistència i l’aplicació del ROF pel que 
fa a les  mesures de convivència. 

Tot el període E. directiu, orientador/a,  
Coord. mediació, 
professorat. 

Pla de convivència, Programa 
mediació escolar 
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11 

Producte 

 

 

 

11.1 Dur a terme un programa d'orientació acadèmica i professional per 
als pares i mares (escola de pares). 

1r, 2n i 3r trimestre de 
cada curs escolar 

Directora, Caporalia 
d'estudis Orientador/a 

Programa d'orientació per a 
pares i mares 

11.2 Potenciar els espais de debat i consulta creats per a pares i mares, 
alumnat, professorat i equip directiu. 

Fomentar la utilització  del Gestib. 

Reformular les eines de recollida d’informació del nivell de satisfacció a 
final de curs. 

2n i 3r trimestre curs 
2020-21 

Equip directiu i Coord. TIC Servidor Web, Entorn Moodle 

Xarxes socials 

11.3 Revisar i dur a terme el programa de reutilització de llibres amb més 
participació dels pares i mares. 

Juny i setembre de 
cada curs escolar 

Directora 

Caporalia d’estudis 

AMIPA 

Document /Protocol 

12 

Producte 

 

12.1 Analitzar els resultats acadèmics . 

12.2 Desenvolupar mesures correctores. 

 

Cada avaluació 

Proves externes 

 

Equip directiu 

CCP 

Equips docents  

DO 

Departaments 

Memòria final 

Programacions didàctics 

PEC, ROF 
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PLA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE  

Per poder mesurar el grau d'assoliment dels objectius i de les estratègies d’actuació definides en 

aquesta proposta d’actualització del projecte de direcció, es proposen els indicadors que es 

defineixen a les pàgines 17 i 18 del projecte. És tasca de l’equip directiu comprovar anualment en 

el moment d’elaborar les memòries, l’aplicació del projecte i la revisió de les estratègies i 

actuacions que s’hi proposen. El sistema d’avaluació del projecte ha de permetre que anualment 

es puguin afegir o modificar les estratègies d’actuació fruït de les necessitats o de les propostes 

de la comunitat educativa, prèvia aprovació del Claustre i del Consell Escolar. 

 

 

 

Palma 20 de desembre de 2019 

Signat: Mercè Culla Torrens  

 
  

 


