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Diagnòstic inicial 

1. Modificacions en el context del centre 

Aquesta programació general queda condiciona per la situació actual. 

El centre compta amb 77 professors/es, tres més que el curs passat, 
5 dels quals a mitja jornada, amb una mitjana d'edat de 48 anys, dels quals 
45 (58,4%) tenen destí definitiu al centre, a més d’un 7% de professorat no 

definitiu però estable. La situació és de força estabilitat i d’experiència 
docent, pràcticament el mateix que el curs passat, fet que permet dotar de 

continuïtat als projectes de millora que es plantegen. 

El personal no docent enguany està integrat per 12 persones: 2 
administratius, 3 conserges i 6 persones de neteja degut a l’increment del 

20% d’enguany. 

En el present curs escolar el nombre d'alumnes matriculats és 

inferior que altres cursos degut a la situació actual. 

 

Matrícula total 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 

2020-21 673 449 214 

 

Es distribueixen de la següent manera: 8 grups de primer d'ESO (110 

alumnes),  4 grups de segon d'ESO (116 alumnes)  4 grups de tercer d'ESO 
(100 alumnes)  i el grup de PMAR (12 alumnes), 4 grups de 4t d'ESO (111 
alumnes) un dels quals es desdobla en el PRAQ; 4 grups de primer de 

batxillerat (112 alumnes) i 4 grups de segon de batxillerat (112 alumnes). 

Les ràtios mitjanes són inferiors a les del curs passat a l’ESO, amb 

14 alumnes per grup a 1r d'ESO, 29 a 2n d’ESO i 25 a 3r d’ESO, mentre que  
a 4t d’ESO 28. En els nivells de batxillerat les ràtios han baixat respecte el 

curs anterior enfront del 31,7 de l’any passat. Al nostre parer el més 
adequat per al nivell d’ESO seria una ràtio al voltant dels 25 alumnes per 
grup, en consonància amb la mitjana a nivell nacional. La dotació en 

recursos del professorat, dos més en relació a la primera quota 
assignada, ha permès desdoblar eis grups de primer d'ESO i mantenir les 

hores de les coordinacions. Enguany les hores assignades al professorat són  
entre 18 i 19.  

 



      Programació General Anual curs 2020-21 

 
 

4 

 

Del total de l’alumnat, un 5,3% (24 alumnes) correspon a alumnat 

repetidor a l’etapa d'ESO i un 6,6% (15 alumnes) al batxillerat. Representa 
una baixada de 3 i 5 punts respectivament en relació al curs passat. 

 

Repetidor

s 
1ESO 2ESO 3ESO 4ESO TOTAL 

ESO 

1Batx 2Batx TOTAL 

BAT 

2015-16 9 6 10 5 30 5 13 18 

2016-17 4 12 23 12 61 14 4 19 

2017-18 6 10 9 15 50 10 6 16 

2018-19 3 12 10 12 47 7 10 17 

2019-20 10 12 12 7 41  6  24 30  

2020-21 8 7 5 4 24 7 8 15 

 

 El percentatge d’alumnat NESE del present curs és del 18,5% a 
nivell de centre; dos punts més que el curs passat. Un 23,1% (104 

alumnes) de l’alumnat correspon a ESO i un 8,9% (20 alumnes) a l’alumnat 
de batxillerat.  

 

NESE 1ESO 2ESO 3ESO 4ESO TOTAL 

ESO 

1Batx 2Batx TOTAL 

BAT 

2015-16 15 24  13  8  60  5  3  8  

2016-17 25 20  22  25 92  3  5  8  

2017-18 32 22  19  23  96  9  4  3  

2018-19 24 28  8  13  83  8  4  13  

2019-20 34 25  31  13  103 9  5  14 

2020-21 23 30 24 27 104 14 6 20 

 

Els criteris d'agrupaments de 1r d'ESO s'elaboren a partir de la 
informació recollida a les reunions que es fan amb els tutors i les tutores de 

6è de les escoles adscrites i això permet confeccionar grups equilibrats, a 
més de disposar d'informació de primera mà de l'alumnat que ens arribarà 

al curs següent.   

En qualsevol cas, per tal de minimitzar el nombre d’incidents de 
convivència  i obtenir-ne els millors resultats acadèmics, s’han confeccionat 

els grups intentant que fossin el més homogenis entre ells i heterogenis en 
si mateixos. Així mateix s’han desdoblat els grups en 8 grups a 1r d’ESO.  
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Els grups dels nivells de 2n d’ESO fins a 2n de batxillerat combinen 

l’educació presencial i no  presencial amb grups al 50%. Els desdoblaments 
dels grups s’han fet seguint el criteri d'ordre de llista.  

 

S’assegura la presencialitat, en funció de la disponibilitat d’espais del 

centre, de l’alumnat dels nivells de :1r, 3r d’ESO PMAR, 4t ESO PRAQ, 4ESO 
D i els collits als programes  d’escolarització compartida PISE i ALTER. 

La coordinació amb els centres de primària  resulta una estratègia 
important per a la planificació. A més de l’enquesta que a principi de curs es 

fa als alumnes, s’ha preparat una enquesta per als pares de 1r d’ESO que 
es realitzarà durant el 1r trimestre, amb l’objectiu de recollir informació que 
ens permeti adaptar millor el traspàs d’una etapa educativa a l’altra.  

Així mateix, està prevista una reunió amb els caps d'estudis de les 
escoles adscrites i el cap d'estudis i coordinador del nostre institut per saber 

com es treballa a Primària a nivell de tecnologia i transmetre'ls la nostra 
proposta en aquest aspecte. A més, es tractaran temes com la coordinació 
pel que fa a aspectes metodològics, així com el lliurament a les escoles, per 

part nostra, de les enquestes d'adaptació dels alumnes i dels resultats de la 
primera avaluació.  

Pel que fa als resultats acadèmics, a la taula següent es pot veure 
l'evolució del percentatge d'alumnes que promocionen (sense incloure a 
l'ESO els qui promocionen per ja haver repetit). Els resultats del curs passat 

no són comparables amb la resta de cursos acadèmics a causa dels canvis 
en els criteris de promoció i titulació d’enguany. 

 

CURS 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BATX 2 BATX 
2012-13 80,8 70,0 74,2 89,8 86,3 85,2 
2013-14 70,0 75,8 83,7 85,2 85,5 83,1 
2014-15 75,0 81,0 84,0 91,0 87,0 88,0 
2015-16 82,0 70,0 71,0 87,0 74,0 89,5 
2016-17 66,7 76,9 73,2 79,3 83,1 94,9 
2017-18 74,0 81,0 85,0 83,0 81,0 86,0 
2018-19 79,2 77,6 81,4 86,5 86,4 69,5 
2019-20 92,8 95,0 92,4 93,2 86% 90,4 

 

Mitjana global de 

promoció o titulació 
ESO BATX 

2015-16 77,5% 81,7% 

2016-17 74,0% 87,6% 

2017-18 81,0% 84,0% 

2018-19 81,0% 78,0% 

2019-2020 93,3% 88,2% 
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Pel que fa a l’absentisme escolar a continuació es pot veure una 

taula comparativa de l'evolució de l'absentisme (ESO i Batxillerat) en els 
darrers cursos escolars. Les dades del curs actual no registren dades del 

mesos d’abril, maig i juny ja que estaven en situació de confinament.   
 

Curs escolar 2019-20 (*) 2018-19 2017-18 2016-17 

Faltes 

d’assistència 

ESO  

(hores) 

19.037 

6% 

6.778 FNJ 

23.413 

4,7% 

8.580 FNJ 

 

23.310 

4,6% 

9.070 FNJ 

32.222 

6,3% 

11.776 FNJ 

Faltes 

d’assistència 

Batxillerat 

(hores) 

10.337 

5,7% 

4.429 FNJ 

10.810 

4,3% 

5.035 FNJ  

 

9.543 

3,6% 

3.293 FNJ 

11.027 

4,6% 

3.158% 

 
(*) comptat fins el confinament 

 
És destacable la feina de les tutories, l’orientador/a i la caporalia 

d’estudis quant a control i seguiment de l’absentisme.  

Cal dir que els següents documents: el Projecte Lingüístic (PL), el 

ROF, el Pla de convivència, el Pla d’acció tutorial, i el Programa 
d’intervenció de l’absentisme es revisa i modifica, si cal, adequant-se a 
la normativa vigent i s'hi especifiquen els objectius que es treballaran 

enguany a l’apartat corresponent. Queda pendent de revisió el PEC i 
d’elaboració el Pla d’atenció a la diversitat. 

En el Pla d’acció tutorial d’ aquest curs es vol fer especial atenció a 
les següents temàtiques per nivells:  

 

 

TEMÀTIQUES TRACTADES PER CURSOS 

1 r ESO Cohesió de Grup 

Tècniques d‟estudi 

Planificació i Gestió del Temps 

Internet 

Resolució de Conflictes 

2n ESO Resolució de Conflictes 

Planificació i Gestió del Temps 
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2n i 3r ESO Presa de Decisions Conscient (en temes de salut, alimentació, 

consum de drogues, sexualitat, estudis, relacions entre iguals,...) 

Educació Emocional 

Diversitat afectiva, sexual i de gènere. 

4t ESO Presa de Decisions Conscient (en temes de salut, alimentació, 

consum de drogues, sexualitat, estudis, relacions entre iguals,...) 

Orientació Acadèmica i Professional 

Tècniques d’estudi 

Diversitat afectiva, sexual i de gènere. 

1r Batx Tècniques d'Estudi 

Descobreix el teu talent 

Un camí, distintes direccions (UIB) 

Educació Vial. 

Diversitat afectiva, sexual i de gènere. 

2n Batx Descobreix el teu talent 

 

 

 Pel que fa a la utilització de les TIC, la situació actual de la 
pandèmia ha accelerat el seu ús degut a l’adaptació que ha fet el centre per 

organitzar la semipresencialitat a l'escenari B i el possible confinament a 
l'escenari C. El Pla de digitalització que s’inclou en el Pla de contingència 
especifica els objectius i adaptacions que cal dur a terme.  

Durant el primer trimestre s’ha revisat el Pla d’emergència i 
d’evacuació del centre, incorporant la nova porta d’accés al centre (C) en 

el hall de l’edifici. S’ha modificat l'itinerari de sortida pel que fa a les aules 
A01, A19, A20,A21 i A22, els alumnes de les quals han de sortir per dita 

porta C. També s'ha modificat la informació que hi ha penjada darrera les 
portes i el plànol de la planta baixa. L’organització del simulacre també 
s’haurà de canviar per evitar aglomeracions. 

Les activitats complementàries i extraescolars es consideren una part 
important de la programació del centre ja que suposen un valor afegit a la 

realitat del centre. Enriqueix l’oferta educativa i alhora permeten la formació 
dels alumnes en aspectes socioeducatius. En aquest sentit, ha influït 
positivament la major vinculació i participació dels pares i mares en les 

activitats extraescolars i actes institucionals, sobretot gràcies a la 
col·laboració de la junta directiva de l’APIMA. 

https://drive.google.com/file/d/1BSWAmFwQSQAWBMIfOAAhAZsXsxzDJjRG/view?usp=sharing
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L'APIMA col·labora econòmicament amb el centre i en l’organització 

d’activitats extraescolars. Es realitzen reunions trimestrals entre la seva 
junta directiva i l’equip directiu del centre, on s’analitzen les possibilitats de 

col·laboració per a dur a terme activitats extraescolars, culturals i  
formatives, i s’estudien possibles millores en el funcionament del centre i 
les vies per millorar la participació dels pares i mares.  

 

 

2. Principals conclusions de la memòria del curs anterior  

 

Les mesures proposades per a aquest curs són, a part de 

mantenir i aprofundir en les adoptades durant el curs 2019-20, les 
següents: 

 
1. 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 participen 
els departaments de Català, Castellà i Orientació, Matemàtiques i 

Biologia i Geologia.  
 

2. Potenciar el projecte de participació de l’alumnat, iniciat fa tres 
anys mitjançant la junta de delegats. 
 

3. Consolidar i unificar la comunicació interna fent ús del paquet 
d’eines de Google GSuite. Enguany el treball se centrarà en l’ús de 

les unitats d’equip, el classroom i les eines de 
videoconferència. 

 

4. Millorar la dotació informàtica del centre: Adquisició d’una TV 
interactiva per al taller (1). Compra de 35 Chromebooks Material 

per facilitar la connexió sincrònica de les classes: adaptadors per 
als Chromebooks, cables HDMI a les aules, webcams 
 

5. Consolidar la participació dels departaments en la web del centre 
amb la creació dels espais destinats als departaments.   

 
6. Millorar els continguts, la navegació, l’estètica de la web del 

centre i la seva gestió.   

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

comunicació amb el centre, així com de les noves funcionalitats per 
part del professorat. Promoure formació per a famílies.  

 

8. Assignar els reforços, preferentment als nivells de 2n i 3r d’ESO i 
focalitzar l’acompanyament en el de 2n de batxillerat.  
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9. Continuar  la coordinació amb els centres de primària, 

consolidant les línies d’actuació iniciades (retorn d’informació sobre 
avaluació, traspàs d’informació, visites i informació de l'IES). 

Enguany recollirem informació sobre la situació a cada centre de 
primària de l’adquisició de Chromebooks per part dels 
alumnes.  

 
10.Mantenir les classes de reforç de matemàtiques, castellà, català, 

física i química i anglès els dimecres horabaixa i dimarts i dijous al 
matí. Enguany també oferim una hora de Música al matí.  

 

11.Establir mecanismes de control de les dates d’exàmens dels 
alumnes de batxillerat per tal que no se solapin, sobretot els 
darrers dies abans de l’avaluació, fent ús dels calendaris de Google 

en els nivells de batxillerat.  

 

12.Potenciar l’ús de la biblioteca del centre i les biblioteques d’aula  i 
dinamitzar l’ús de la biblioteca EDUTECA.  
 

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

 
14.Participar en programes i projectes internacionals: Projecte e-

twinning: intercanvi comunicatiu. Erasmus plus. 
 

15.Millorar la competència oral comunicativa dels estudiants. 

Sol·licitar auxiliars nadius de conversa de les tres llengües 
estrangeres que s’imparteixen en el centre.  

 
16.Potenciar el projecte d’ambientalització del centre que 

desenvolupa la comissió  mediambiental, continuant amb la 

temàtica de reciclatge. 

 

17.Desenvolupar el programa de formació en centres amb les 
temàtiques següents: coeducació, eines per a l’ensenyament en 
línia, centres ecoambientals i salut.  

 
18. Aplicar el protocol de centre sobre l’anàlisi de resultats 

acadèmics. 
 

19. Consolidar la innovació metodològica mitjançant els projectes 

de centre: Projectes d’ESO, utilització de les TAC, projectes 
Erasmus +. La plataforma Eduteca,  el programa d’accions de 

sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la 
violència masclista i els projectes de teatre. 
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20.Adequar la proposta d’activitats complementàries i 

extraescolars a la situació actual de la pandèmia. 

 

21.Millorar la coordinació de caporalia d’estudis, d’orientació i del 
tutors/es mitjançant una unitat d’equip amb documents compartits 
al Drive. 

 
22.Proporcionar la nova WIFI del centre a l’alumnat. Analitzar la 

viabilitat  que puguin fer ús al centre del seu dispositiu personal. 

 
23.Actualitzar el pla d’actuació d’alumnes amb problemes de 

salut al Gestib: ( dades mèdiques). 

 

 

Objectius específics per al curs 2020-21 

 

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

 

2. Adequar la infrestructura i els recursos tecnològics a la situació 

actual de semipresencialitat per tal d’assegurar la possibilitat de realitzar 

les classes de manera sincrònica. 

 

3. Redactar el Pla d’atenció a la diversitat del centre. 

 

4. Crear la Comissió de Salut i dotar-la de contingut. 

 

5. Crear la Comissió de Convivència. 

 

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

 

7. Implementar el protocol d’abandonament de matèria elaborat el 

curs 2019-20. 

https://drive.google.com/file/d/1BSWAmFwQSQAWBMIfOAAhAZsXsxzDJjRG/view?usp=sharing
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8. Substituir progressivament a partir del proper curs escolar els llibres de 

text en paper per llibre digital. 

9. Prendre una decisió de claustre sobre la conveniència que l’alumnat 

compri un chromebook a 1r d’ESO, a partir del curs 2021-22. En 

aquest nivell educatiu les famílies només faran la despesa del dispositiu. 

No hauran de comprar ni llibres en paper ni  llibres digitals.  

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

la coordinació dels equips docents, els horaris de treball i de 

comunicació, els mecanismes d’avaluació i els terminis de presentació de 

tasques... i incloure-les en el RRI. 

11. Dur a terme la formació en centres  

12.  Millorar la infraestructures i els recursos del centre:   

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

laboratoris del centre; inclou acondicionament dels espais 

deteriorats. 

-  Baixar el sòtil de les aules.  

- Pintar aules. 

- Pintar els bancs dels patis. 

- Insonorització de l’aula A29. 

- Revisar i condicionar l’estat del mobiliari 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. Adquirir algunes taules més i mobiliari exterior pel 

pati. 

- Adquirir mesuradors de CO2 per a les aules ( 33) 

- Adequar els espais de l'edifici ( biblioteca, laboratori i 

tallers), així com el sistema de calefacció.  

 



      Programació General Anual curs 2020-21 

 
 

13 

 

Actuacions per al curs 2020-21 

 

 Objectius i indicadors. Sistema de mesura 

 

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

 

Responsables Indicadors Recollida informació 

 

 

Claustre 

Coordinadors 

Personal no docent 

AMIPA  

Equip directiu 

Planificació organitzativa 

Planificació curricular 

Coordinació per a la salut  

Pla de digitalització 

Nombre d'alumnes que reben suport, 

matèries, professorat  

%  dels resultats acadèmics 

%d'absentisme i conflictivitat 

Nombre d’incidències registrades ( 

conflictivitat, mediacions, 

absències,...) 

% professorat que ha fet formació en 

competències digitals. 

% classes sincròniques. 

% classes en Moodle. 

Nombre de classes creades. 

Nombre d’intercanvis professor-

alumne al classroom 

% famílies que tenen activat GestIB i 

en fan ús. 

Sessions de formació per a famílies. 

Relació d’equipament informàtic 

adquirit. 

Protocol d’us dels chromebooks 

Coordinació amb IBSTEAM 

% d’alumnat que demana préstec de 

chromebook i wifi.  

Grau de satisfacció de l’assistència 

tècnica ( Conselleria/ coordinadors 

TIC TAC) 

. % de comunicacions a les famílies 

mitjançant el quadern del professor 

Reunions tutoria i delegats i del 

DO 

Entrevistes pares i mares 

Reunions CCP 

Reunions Claustre 

Reunions AMIPA 

Formularis de final de curs 

Estadístiques de les enquestes 

Dades Gestib 

Programacions didàctiques 

Actes departaments 

Actes d’avaluació 

Informes DO 

Estadístiques d'ús 

Informes d’activitat GSuite 

Classroom: Junta de delegats 

Feedback de les reunions de 

tutors 

Feedback de les avaluacions 

inicials 

Estadístiques d’avaluació 

https://drive.google.com/file/d/1BSWAmFwQSQAWBMIfOAAhAZsXsxzDJjRG/view?usp=sharing
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Grau satisfacció alumnat i pares i 

mares 

Grau d'utilització dels recursos de la 

biblioteca 

Grau de participació en els serveis 

oferts fora de l’horari lectiu  

 

Objectiu 2.Adequar la infraestructura i els recursos tecnològics a la 

situació actual de semipresencialitat per tal d’assegurar la possibilitat de 

realitzar les classes de manera sincrònica a l’escenari B i el confinament 

a l’escenari C.  

 

Responsable Indicadors Recollida informació 

Coordinadors TI i 

TAC 

Claustre 

Equip directiu 

Grau d’utilització dels recursos. 

Relació de material adquirit que 

s’utilitza. 

% de professorat que utilitza el recurs 

a l’aula.  

Relació de classes sincròniques i 

diacròniques.  

Nombre de classes creades.  

Informes GSuite 

 

 

 

Objectiu 3.Redactar el Pla d’atenció a la diversitat del centre. 

 

Responsables Indicadors Recollida informació 

Orientadores 

Equip directiu 

Claustre 

 

Producte elaborat Documentació existent en 

diferents documents 

institucionals del centre 

Objectiu 4. Crear la comissió de Salut i dotar-la de contingut.  

Responsable Indicadors Recollida informació 

Coordinadora de 

Salut 

Membres de la 

Comissió 

Direcció 

Membres de la comissió  

Relació de funcions definides.  

Relació d’actuacions  

Reunions setmanals de la 

Comissió ( Subgrup)  

Coordinadora 

Orientadora 

Directora 

Objectiu 5. Crear la comissió de convivència 

Responsable Indicadors Recollida informació 

Cap d’estudis Membres de la comissió  Informe de Cap d’estudis i del 
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Orientadores 

Membres de la 

comissió 

Relació de funcions definides.  

Relació d’actuacions  

DO.  

Objectiu 6. Generalitzar l’ús  del quadern del professorat a nivell de 

centre. 

 

Responsable Indicadors Recollida informació 

Coordinadors TIC 

TAC 

Claustre 

Equip directiu 

% d’anotacions comunicades a 

tutors/es i famílies.  

% de peticions d’informació d’un 

alumne per part dels tutors.  

Informes del GestIB  

Objectiu 7.Implementar el protocol d’abandonament de matèria 

elaborat el curs 2019-20. 

 

Responsable Indicadors Recollida informació 

Claustre 

Tutors/es 

Caps d’estudis 

Famílies 

% protocols implementats. 

% de canvis  

% pèrdua d’avaluació contínua.  

Informació de les tutories i dels 

caps d’estudis 

Objectiu 8. Substituir a partit del curs vinent el llibre digital pel llibre en 

paper 

Responsable Indicadors Recollida informació 

Departaments 

didàctics 

Cap d’estudis 

Relació de llibres en paper i llibres 

digitals.  
Informe dels departaments  

Objectiu 9. Prendre una decisió de claustre sobre la conveniència 
que l’alumnat compri un chromebook a 1r d’ESO, a partir del 

curs 2021-22. 

 

Responsable Indicadors Recollida informació 

Claustre % en votació  Preparar el debat.  

Recollida d’aportacions del 

claustre en relació als 

avantatges i els inconvenients 

Objectiu 10. Definir i consensuar normes de funcionament de les classes 

online: comportament responsable, la coordinació dels equips docents, 

els horaris de treball i de comunicació, els mecanismes d’avaluació i els 

terminis de presentació de tasques.... i incloure-les en el RRI 

Responsable Indicadors Recollida informació 
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Claustre 

Equip directiu 

% participació dels departament i del 

claustre. 

 

Al claustre, CCP i reunions de 

departaments  

Objectiu 11. Dur a terme la formació en centres.  

Organitzada per l’IBSTEAM i el CEP  

 Eines per a l’ensenyament en línia ( Bàsic)  

 Directori d'usuaris i estructura organitzativa de la consola 

administrativa. 

 Protocol d’actuació davant la Covid-19 ( Coordinador Salut) 

 Cap a la coeducació als centres educatius.  

 ( Medi ambient)  

 

Responsable Indicadors Recollida informació 

Professorat 

Coordinadors 

Equip directiu  

% de professorat que han fet la 

formació. 

Canvis en les programacions 

didàctiques a nivell metodològic o 

organitzatiu de centre.  

 

Actes de tancament d’activitats 

del CEP 

Activitats proposades per les 

coordinacions 

Informes d’activitat del G Suite 

Objectiu 12.Millorar la infraestructures i els recursos 

Responsable Indicadors Recollida informació 

Secretaria 

Equip directiu  

Comunitat Educativa  

Bens adquirits 

Reformes i reparacions realitzades.  

Anàlisi de necessitats detectades 

al llarg del curs.  
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Organització general del centre 

 

 Calendari i horari general del centre 

El calendari escolar és l'establert amb caràcter general per la 

Conselleria d'Educació per a tots els centres de Balears. Les activitats 
lectives comencen dia 10 de setembre i finalitzen el 22 de juny. 

 
A banda de les vacances escolars i dels dies festius establerts 

normativament, s'estableixen com a dies no lectius de lliure elecció pel 

centre els dies 6 novembre, 2 març i 3 maig. 

Les classes es desenvolupen entre les 8.00 i les 15.00 h. L’horari 

d’ESO és de 8.00 a 14.05h cada dia i el de batxillerat de 8.00 a 14.05 els 
dilluns, dimecres i divendres; i els dimarts i dijous les classes finalitzen a les 
15.00h. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO tindran dos esplais, el primer és de 20 

minuts (de 9.50 a 10.10) i el segon de 15 minuts (de 12.00 a 12.15).Hi ha 
dos esplais també per a l’alumnat de 3r, 4t i batxillerat; el primer és de 20 

minuts (de 10.45 a 11.05) i el segon de 15 minuts (de 12.55 a 13.10).  

A més, els dimecres horabaixa la biblioteca està oberta de 15.30 a 
18.30 hores i oferim classes gratuïtes de repàs de Matemàtiques, Anglès, 

Català i Castellà i Física i Química, per a tot l’alumnat, amb l’horari següent: 

 

 HORARI DE LES CLASSES DE REFORÇ  

 
 



 

 

 

 Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris 

 

Horari general 

 

 Tots els grups d’ESO faran de 8 a 14,05 de dilluns a divendres. 

 Els dilluns i dimecres de 14h. a 15h s’assignaran per a claustres,  CCP 
i altres reunions de coordinació, de departament  i reunions d’equip 

docent.  

 Els divendres l’horari finalitza a les 14,05. 

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

 Els horaris lectius dels professors es tancaran a 19 hores i els de mitja 

jornada a 10 hores i s’afegiran les hores complementàries fins a 
completar les 26 hores de permanència. 

 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- Semipresencial: 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 els 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. 

 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. 
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 Un dels objectius prioritaris serà la creació de grups el més estables 
possibles, evitant canvis d’aules sempre que sigui possible. 

 Cada grup tindrà un 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 ètics, i 

els grups de Religió conformaran 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 en dimarts i dijous de 14,05 a 15h. 

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

 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 i Música 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 15h. 

 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 àmbits i serà assumit pel departament d’Orientació. 

 No s’assignarà tutoria al professorat que fa mitja jornada, i es 

procurarà que tenguin lliure 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. 

 

     PLA 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, 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 es 
suspendran les coordinacions (menys les informàtiques). Si no fos 
necessari, continuarien les seves feines de coordinació. 

 En el cas de resta de nivells, els departament han  decidit  com 
troben més adequat, si dur a terme la docència en grups 

sincrònics o diacrònics o de forma combinada. 

 

PLA 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  

 Com a norma general s’assignaran 4 hores entre guàrdies d’aula i 
biblioteca, i se n'intentaran reduir 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. 
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Assignació d'aules: 

 

o Assignació aula-grup.  

o Fer el possible per mantenir el màxim d’hores els alumnes a la 

mateixa aula. 

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

 

o 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. 

 

 Guàrdies 

Guàrdies d’aula 

Es recomana que al començament de la guàrdia es reuneixin tots els 
professors que tenen assignada aquella guàrdia a la sala de professors per 
tal de comprovar si ja consta al full de guàrdies alguna absència prevista i 

així poder atendre els grups el més aviat possible. 

Després, és convenient passar per tots els passadissos per detectar si 

hi ha algun altre grup sense professor que s’hagi d’atendre. També és 
convenient sortir al pati per veure si hi ha alumnes que no hi han de ser. 

La guàrdia dels grups sense professor s’ha de fer a l’aula amb 

l’objectiu que hi hagi un aprofitament acadèmic d’aquest període. Per 
aconseguir aquest objectiu, el professor encarregat d’un curs ha de 

romandre tota la guàrdia amb aquest grup.  

Excepcionalment es podran fer torns d’un màxim de dos professors 
de guàrdia amb el grup, i en qualsevol cas, s’haurà de tenir esment que els 

alumnes facin alguna de les tasques següents: 

o Tasques encomanades pel professor absent, cas que l’absència fos 

previsible (el professor serà l’encarregat de deixar les tasques a la 
carpeta que hi ha a la sala de professors). 

o Deures d’altres assignatures. 

Quan el professorat que s’ha de substituir tingui l’alumnat desdoblat o 
amb un professor/a de reforç del mateix departament didàctic, el 

professor/a que fa el desdoblament o el reforç n’assumirà la guàrdia. 

Només en el cas de substituir el professorat titular, les classes a partir 
de les 13:00 o si el grup ja ha tingut alguna altra hora de guàrdia, es pot 

deixar als alumnes anar al pati, sempre acompanyats del professor de 
guàrdia. 



 

 

La resta de professors de la guàrdia romandran a la sala de 

professors per si hi ha alguna emergència, i de tant en tant passaran pels 
passadissos i patis per comprovar que tot està en ordre. 

 

Guàrdies de pati 

Hi haurà d’haver un nombre suficient de professors de guàrdia de 

pati: a l’edifici vell, a l’edifici nou, al primer pis, al pati i al poliesportiu. 

 

o Edifici vell, edifici nou i primer pis: els professors de guàrdia han de 
fer sortir  tot l’alumnat al pati i han de romandre al seu lloc durant tot 
el pati per evitar incidents i mantenir l’ ordre. Excepcionalment, si 

plou, es pot deixar quedar a l’alumnat a la planta baixa de l’edifici. 

o Pati: els professors de guàrdia han d’estar al pati per evitar incidents. 

També procuraran impedir que els alumnes s’acostin a les barreres 
del carrer.  

o Poliesportiu: El professor de guàrdia, un cop comprovat que no queda 

ningú al poliesportiu, sortirà al pati per col·laborar amb els altres 
professors de guàrdia. 

    

 

 Calendari de reunions i avaluacions 

Calendari de reunions: 

El Consell Escolar es reuneix en sessió extraordinària cada cop que és 

necessari i en les sessions ordinàries que pertoquen. 

La Comissió de Coordinació Pedagògica es reuneix com a mínim 

un  cop al mes, amb el calendari que s'indica a continuació:  

4 de novembre, 2 de desembre, 13 de gener, 3 de febrer 

3 de març, 14 d'abril, 5 de maig, 2 de juny 

El Claustre es reuneix de forma ordinària de dues a tres vegades per 
trimestre els dimecres a les 14.05 h. i de forma extraordinària quan és 

necessari. 

La Coordinació de tutors: com a mínim un cop cada quinze dies per 

nivells o cursos (1r i 2n d'ESO, 3r i 4t d'ESO, i Batxillerat) 

Les Reunions d'equips docents: a principi de curs i cada cop que es 
considera necessari en sessions de 14.05 a 15h els dilluns o els dimecres. 

 

Calendari d'avaluacions:  

Calendari escolar 

Inicial: 26-30 d’octubre 

1a avaluació: 30 a 4 de desembre   

http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/09/CALENDARI-lectiu-2020-21.pdf
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Avaluació de seguiment 1-5 de febrer  

2a avaluació: 15-19 de març 

 

Ordinària: 

o 2n Batxillerat: 26 de maig 

o 1r Batxillerat i ESO: 21-25 Juny  

Annexos 

Annex 1. Programacions didàctiques dels departaments 

Programacions didàctiques curs 2020-2021 

Annex 2. Pla de formació del professorat 

El Pla de formació del professorat del centre s’ha de confeccionar a 

partir de l’oferta formativa que recull el Pla anual de la Conselleria 
d’Educació i Cultura, tenint en compte les necessitats formatives que 
presenta cada centre, en consonància amb els objectius específics de la PGA 

i del seu projecte educatiu, a partir de l’anàlisi efectuada sobre això per la 
Comissió de coordinació pedagògica. 

 És proposen, dins d’aquest pla de formació, les actuacions formatives 
que s’indiquen al punt següent: 

 

Actuacions formatives proposades per al curs 2020-21 

 

 Eines per a l’ensenyament en línia ( Bàsic)  

 Directori d'usuaris i estructura organitzativa de la consola 

administrativa. 

 Protocol d’actuació davant la Covid-19 ( Coordinador Salut) 

 Cap a la coeducació en els centres educatius. Formació en 

centres. 

 Formació en RCP i DESA.  

 Formació interna en noves funcionalitats del GESTIB 

 

Annex 3. Pla de convivència 

Pla de convivència  

https://redols.caib.es/c07007371/programacions-didactiques-curs-2020-21/
https://redols.caib.es/c07007371/programacions-didactiques-curs-2020-21/
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/11/Pla-de-Convivència.pdf


 

 

Annex 4. Programació d'activitats complementàries i 

extraescolars 

Coordinació d’activitats complementàries i extraescolars 

Annex 5. Projecte lingüístic 

Projecte lingüístic 

Annex 6. Pla d’acció tutorial  

Pla d’acció tutorial 

Annex 7. Pla d’intervenció de l’absentisme 

Pla d'intervenció de l'absentisme escolar 2020-21 

Annex 8. Projecte d’ambientalització del centre 

Programació d'ambientalització del centre 2020-21 

Annex 9. Projecte de la biblioteca 

Projecte de biblioteca 2020-21 

Annex 10. Projecte de coordinació amb els centres      adscrits 

Projecte de coordinació amb els centres de primària 2020-2021 

Annex 11. Pla d’emergència i evacuació 

Pla d'emergència i d'evacuació del centre 

Annex 12. Memòria administrativa  

Memòria del curs 2019-20 

 

Diligència d’aprovació de la PGA 

 

Aquesta programació ha estat informada al Consell Escolar de 
l’institut a la sessió ordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2020 i n’ha 
donat el vist i plau.  

 
Vist i plau,       La secretària, 

La directora, 
 
 

 
 

Mercè Culla Torrens    Glòria Coll Sabrafin  

 

http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/11/Programació-Extra-20-21.pdf
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/11/Projecte-lingüístic-20-21.pdf
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2019/12/Pla-accio-tutorial-2019-20.pdf
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/10/Pla-absentisme-2020_2021.pdf
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/11/Programació-Medi-Ambient-20-21.pdf
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/10/PROJECTE-BIBLIOTECA-20-21.pdf
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/10/Projecte-Coordinació-Centres-Primària.-Curs-2020-2021.pdf
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/11/PLA-DE-SEGURETAT_novembre2020.pdf
http://redols.caib.es/c07007371/wp-content/uploads/sites/99/2020/07/MEMÒRIA-CURS-2019-20.pdf

