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1. VALORACIÓ I ANÀLISI DEL PROCÉS ENSENYAMENT/APRENENTATGE

1.1. MATÈRIA VISTA
Indicador/àrea
Matèria vista

Valor de referència Curs 17/18
(valors total
BAT+ESO+FP)

Curs 18/19
(valors total
BAT+ESO+FP)

Curs 19/20* Curs 20-21

BATXILLERAT 80% 1ava:85,3%
2ava:88%
3ava:96,3%

1ava:88%
2ava:71,5%
3ava:91%

1 ava:73%
2 ava:78,71%
3 ava:*

1 ava: 85,4
2 ava: 78,4
3 ava:81,1

ESO 80% 1 ava:72%
2 ava:75%
3 ava:*

1 ava:83,6
2 ava:74,6
3 ava: 87,5

VALORACIÓ I ANÀLISI PROPOSTES DE MILLORA

S'ha fet l’anàlisi dels resultat del seguiment l’activitat d’aula del primer i
segon trimestre mitjançant l’nàlisi de resultats i s’ha reflectit a l’acta de
cada departament.
S’han presentat al claustre després de 1a i 2a avaluació a partir de
document compartit i enviat per correu electrònic.
La 3a avaluació ha millorat en alguns cursos degut a la millora de la
presencialitat (2n ESO i 4t ESO).

Si la normativa ho permet i pel curs 20/21 tots els cursos són presencials, és
d’esperar que millori la matèria vista.

1.2. ASSISTÈNCIA ALUMNAT

Indicador/àrea
Assistència alumnat

Valor de referència Curs 17/18 Curs 18/19 Curs 19/20 Curs 20/21

BATXILLERAT 90% 1 ava: 93,16%
2 ava: 92,3%
3 ava: 91%

1 ava: 94,3%
2 ava: 95,5%
3 ava: 94,66%

1 ava: 96%
2 ava: 99,5%
3 ava: *

1 ava: 99%
2 ava: 94%
AVAL ORDINÀRIA: 98,75%



ESO 90% 1 ava: 97%
2 ava: 96%
3 ava: *

1 ava: 97,65%
2 ava: 96,78%
AVAL ORDINÀRIA:  95,84%

VALORACIÓ I ANÀLISI PROPOSTES DE MILLORA

S'ha fet l’anàlisi dels resultat del seguiment l’activitat d’aula del primer i
segon trimestre mitjançant qüestionaris del Gestib i s’ha reflectit a l’acta de
cada departament.
S’han presentat al claustre després de 1a i 2a avaluació a partir de
document compartit i enviat per correu electrònic.

1.3. AVALUACIÓ (PR0204)

Indicador/àrea Curs 16/17* Curs 17/18* Curs 18/19* Curs 19/20 Curs 20/21

Promoció centre
ORDINÀRIA

67%* 74%* 70%* 1ava: 52%
2ava: 59,78%
AVAL ORDINÀRIA:  80,97%

1ava: 52,85%
2ava: 55,74%
AVAL ORDINÀRIA: 58,77%

BATXILLERAT 1ava: 72%
2ava: 67%
3ava: 79%

1ava:73%
2ava:78%
3ava:84%

1ava:75%
2ava:78%
3ava: 86%

1ava: 65,50%
2ava: 86,85%
AVAL ORDINÀRIA: 80,34%

1ava: 34%
2ava: 35,25%
AVAL ORDINÀRIA: 38,25%

ESO 1ava: 70%
2ava: 72%
3ava: 75%

1ava:72%
2ava:74%
3ava:79%

1ava:70%
2ava:74%
3ava:82%

1ava: 49,43%
2ava: 54,86%
AVAL ORDINÀRIA:  81,59%

1ava: 55,99%
2ava: 59,15%
AVAL ORDINÀRIA: 69,03%

*Valors del centre IES Pau Casesnoves (ESO+batxillerat+FP)

VALORACIÓ I ANÀLISI PROPOSTES DE MILLORA



S'ha fet l’anàlisi dels resultat del seguiment l’activitat d’aula del primer i segon trimestre
mitjançant qüestionaris del Gestib i s’ha reflectit a l’acta de cada departament.
S’han presentat al claustre després de 1a i 2a avaluació a partir de document
compartit i enviat per correu electrònic.
S'ha tractat a cada sessió d'avaluació, està reflectit a cada acta de la sessió d’avaluació
de cada grup en concret. El resum de les mesures adoptades en cada etapa es troba a
la presentació d’anàlisi de resultat de cada trimestre i l’acta de cada un dels
departaments.
El resultat del curs passat ha afectat a la promoció de 2n de batxillerat que ha estat
molt negativa, aquest fet ha afectat al resultat total de promoció de centre d’aquest
curs 20-21.

Presencialitat completa a tots els nivells.
Millora i ugmentar promoció a 2n de batxillerat.
Augmentar suports de PT.
Millora de coordinació entre equip educatiu de grup i nivell.
Millora de comunicació i informació via Gestib amb famílies.
Treball competencial a totes les matèries.

1.4. ORIENTACIÓ I TUTORIA (PR0205)

% D’ACTIVITATS DUITES A TERME DEL PLA D’ACCIÓ
TUTORIAL

Curs 20/21

ESO 1a avaluació: 86,79 %
2a avaluació: 84,61 %
3a avaluació: 100 %

BATXILLERAT 1a avaluació: 80 %
2a avaluació: 88’45 %
3a avaluació: 100 %

VALORACIÓ I ANÀLISI PROPOSTES DE MILLORA

Al final de cada avaluació s’ha fet seguiment de les activitats realitzades i
s’ha analitzat a la reunió cap d’estudis-orientació.

Millorar la programació d’activitats de cada nivell. Donar a conèixer les
activitats i implicar més a l’equip de tutors/es per a la seva aplicació.
Implicar més a tot el professorat en la gestió i treball de tècniques d’estudi.

SEMIPRESENCIALITAT - COVID19 - MESURES PLA D'ACCIÓ TUTORIAL / PLA D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

A finals del primer trimestre es va demanar la valoració de la semipresencialitat. Les propostes van ser:



PROPOSTES DE MILLORA  PROFESSORAT
● Vídeos explicatius de la tasca o del contingut teòric*.
● Programar les activitats del classroom/meet dins l'horari lectiu
● Potenciar activitats competencials, front el contingut
● Fer seguiment d’entrega de tasques al Gestib.

○ Assistència visible família
○ Ús del quadern del professor
○ Control tasques visible famílies

● Incrementar l’ús del meet a la setmana*
● Fer classe alhora (Presencial + MEET)
● Ús de la càmera de centre (millora del so i imatge)

PROPOSTES DE MILLORA ALUMNAT

● Enviar la tasca sols els dies que hi ha classe.
● Posar data de venciment, ja que sinó la notificació de la feina no arriba

al correu.
● Explicar la tasca, moltes vegades no entenen el que s’ha de fer.
● Poder demanar dubtes quan ets a casa.

ENQUESTA SATISFACCIÓ TUTORIA

Preguntes Resultat
Anàlisi del grup a les sessions d'avaluació: 8,1
Freqüència de les reunions de tutoria: 9,2
Seqüenciació de les activitats del pla anual d'orientació i tutoria: 7,55
Suport de l'equip directiu a la funció tutorial: 9,3
Adaptació als interessos i necessitats de l'alumnat: 8,7
Organització dels horaris de tutoria: 8,6
Material utilitzat per realitzar les tutories: 8,55
Suport de l'equip educatiu a la funció tutorial: 8,1
Suport de l'equip d'orientació a la funció tutorial: 9



Procés d'orientació i tutoria: 9,4

PROPOSTES DE MILLORA
● Els professors que són tutors de batxillerat també haurien de tenir la 2a hora lectiva que sí tenen els tutors de grups d'ESO.
● Al grup de PRAQ s'haurien d'incloure més activitats al pla d'acció tutorial, sobretot activitats per millorar la convivència.
● Molt bé el treball d'Orientació que s'ha adaptat a cada grup i a cada circumstància. Havia anat molt bé tenir dos grups de tutoria de 15 alumnes. La

ràtio baixa afavoreix molt, el treball personalitzat des de la tutoria.
● S'hauria de millorar el pla d'acció tutorial per poder treballar amb els alumnes a l'aula.

COMPARATIVA:

Indicador/àrea Curs 17/18* Curs 18/19* Curs 19/20 Curs 20/21

Valoració global del procés d'orientació i
tutoria.

7,83 8,19 8,84 9,4

1.5. CONVIVÈNCIA (PR0207)

Indicador/àrea
Convivència

Valor de referència Curs 17/18* Curs 18/19* Segona Avaluació -
ORDINÀRIA*
Curs 19/20

Curs 20/21

BATXILLERAT Alumnat amonestat
20%

Alumnat
amonestat

1ava: 19%
2ava: 17%
3ava: 8%

Alumnat amonestat

1ava: 13%
2ava: 16%
3ava: 8,3%

2%
0%

0,75%
0%
AVAL ORDINÀRIA:

Alumnat sancionat 10% 0%
0%

0%
0%
AVAL ORDINÀRIA:

ESO Alumnat amonestat
20%

Alumnat
sancionat

1ava: 8%
2ava: 6%
3ava: 3,6%

Alumnat sancionat

1ava: 6,25%
2ava: 7%
3ava: 3,66%

1ava: 19%
2ava: 21%
3ava: -

1ava: 7,15%
2ava: 13,36%
AVAL ORDINÀRIA:
16,30%



Alumnat sancionat 10% 1ava: 9%
2ava: 12%
3ava: -

1ava: 13,36%
2ava: 10,08%
AVAL ORDINÀRIA:
6,88%

*Valors del centre IES Pau Casesnoves (ESO+batxillerat+FP)

Valoració de les mesures adoptades per a la millora dels resultats acadèmics al llarg del curs (quines han estat les mesures exitoses):
Les mesures que ens han permès millorar els resultats acadèmics als diferents nivells han estat les següents durant 1r i 2n trimestre presencialment, durant
el 3r trimestre s’han seguit fent virtualment :

BATXILLERAT

● S'ha incidit reiteradament en la necessitat de planificar i organitzar el temps dedicat a l'estudi i a la realització de tasques.
● Entrevistes individuals de tutors i cap d'estudis de batxillerat amb famílies i alumnat que presenta baix rendiment acadèmic.
● Intervenció del DO en els casos en què l'alumnat mostra desmotivació envers els estudis, i si ha estat el cas, reorientació acadèmica (inclòs el canvi

de modalitat).
● Reunions d'equips educatius per valorar globalment el funcionament dels grups.
● Previsió de convocatòria de reunió amb les famílies del grup B2B (Humanitats) perquè l'equip educatiu considera urgent que l'alumnat millori el seu

rendiment durant el segon trimestre.
● Seguiment individual de l'alumnat que té assignatures pendents del curs anterior.

1r ESO

● Ratios baixes. Grups heterogenis / ensenyament inclusiu.
● Reducció equip docent.
● Coordinació d'equips educatius / treball cooperatiu / projectes.
● Suport a tots els grups (6 hores a tots els cursos)
● Potenciació de la tutoria / 2 hores setmanals / Bon dia / interv. Orientadora a la tutoria (1 h per grup).
● Tractament dels hàbits de feina des de tutoria.
● Disposició d'horari PALIC.
● Reforç contacte amb les famílies. Fulls de seguiment i acords d'actitud.
● Nova distribució de les aules / noves dinàmiques.
● Material didàctic. Blog d’ESO i plataformes digitals de coordinació (Drive).
● Formació específica del professorat, en el centre i externa. Ratios baixes. Grups heterogenis / ensenyament inclusiu.
● Interavaluació i avaluació inicial. Informes de seguiment acadèmic per escrit a les famílies.
● Seguiment de l'absentisme.
● Intervenció Educadora Social.



● Atenció immediata a les incidències. Tutories / Cap d'estudis/ Orientació
● Ús de la mediació en casos puntuals de convivència.
● Presència en els passadissos de professors / coordinadora / cap d'estudis. Canvis d'hora.
● Acords educatius entre alumnes, tutors i centre.
● Mesures de reforç dins del centre per la tarda.
● Baixa d'alguns alumnes majors de 16 anys. Reorientació acadèmica i laboral.
● Proposta alumnes per ALTER / PISE
● Coordinació amb serveis socials.
● Coordinació amb mestres de Programa reforç ajuntament d'Inca.
● Coordinació amb centres de Primària. Interavaluació i avaluació inicial. Informes de seguiment acadèmic per escrit a les famílies.

2n i 3r ESO
● Interavaluació i avaluació inicial
● Informes de seguiment acadèmic per escrit a les famílies.
● Tractament dels hàbits de feina i tècniques d'estudi des de tutoria.
● Reunió de famílies.
● Redistribució dels alumnes a l'aula.
● Reunions cap d'estudis – departaments.
● Disposició d'horari PALIC,
● Seguiment casos d’absentisme. Reorientació acadèmica i laboral.
● Mesures disciplinàries: acords, mediacions i expulsions.
● Proposta Alter/pise per alguns alumnes Interavaluació i avaluació inicial
● Informes de seguiment acadèmic per escrit a les famílies.
● Tractament dels hàbits de feina i tècniques d'estudi des de tutoria.
● Reunió de famílies.
● Redistribució dels alumnes a l'aula.
● Reunions cap d'estudis – departaments.
● Disposició d'horari PALIC,
● Seguiment casos d’absentisme. Reorientació acadèmica i laboral.
● Mesures disciplinàries: acords, mediacions i expulsions.
● Proposta ALTER / PISE per alguns alumnes
● Intervenció Educadora Social.
● Seguiment, anàlisi i valoració de la semipresencialitat.

4t ESO
● Interavaluació i avaluació inicial.



● Informes de seguiment acadèmic per escrit a les famílies.
● Tractament dels hàbits de feina i tècniques d'estudi des de tutoria. Orientació acadèmica i professional des del DO.
● Reunió de famílies prevista. Orientació acadèmica.
● Tutoria i cap d'estudis: atenció a determinades famílies.
● Seguiment de Casos d’absentisme.
● Disposició d'horari PALIC.
● Reorientació acadèmica i laboral d'alguns alumnes.
● Mesures disciplinàries: acords, mediacions i expulsions.
● Seguiment, anàlisi i valoració de la semipresencialitat.

MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID  ESO i BATXILLERAT:
● Classroom tutoria i orientació. Meets setmanals tutoria i cap d’estudis. Seguiment de tasques setmanal
● Lloc web del centre específic COVID
● Informació de les tasques setmanals de l’alumnat
● Tutorials i ajuda a l’alumnat i professorat
● Equipament chromebooks i targetes SIM conselleria i centre
● Alta al Gestib famílies tutoria-orientació-cap d’estudis i secretaria
● Seguiment de tasques setmanals-informació per part de tutoria
● Lliurament de tasques i seguiment amb policia tutor - TISOC
● Seguiment, anàlisi i valoració de la semipresencialitat.

2. VALORACIÓ I ANÀLISI DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS I DE RESULTATS ACADÈMICS DEL CURS 2020/2021. (PR0504)

2.1. GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE RENDIMENT ACADÈMIC ESTABLERTS A LA PGA (F1)

F.1. ANÀLISIS DELS OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT
OBJECTIUS
PROPOSATS

INDICADORS
D’ASSOLIMENT

ACCIONS / MESURES PER
A LA SEVA CONSECUCIÓ

RESPONSA-BLES VALOR ASSOLIT PROPOSTES DE
MILLORA PEL CURS
21-22

QUANT A PROMOCIÓ
PT1 Incrementar la

promoció  ESO
85% de l’alumnat
d’ESO promociona

Acció tutorial.
Tutories individuals.
Entrevistes amb famílies.
Utilitzar eines Gestib per
informar a les famílies.
Grups ràtio reduida a 1r i 2n
d’ESO. Fer un grup més per
reduir ratios sempre que hi

Equips educatius,
equip directiu,
departament
d’orientació i
tutors/es, conselleria

1r ESO 65%
2n ESO 68%
3r ESO 67%
(Alumnat amb 0, 1 o 2
matèries suspeses)

Incrementar promoció per
nivells 85%.

Revisar el percentatge, en
funció dels resultats de
setembre.



hagi disponibilitat
d’espai-aula.
Oferta de PMAR.
Grups amb alumnat
heterogeni. (equilibri entre
grups del nombre nins/nines
- repetidors - NESE)
Reunions equips docents.
Programacions
competencials (inici a 1r
ESO)
Consultar al claustre els
objectius proposats i arribar
a un acord.
Reforç escolar
(centre/municipal)



PT2 Incrementar la
promoció a
batxillerat

Resultats 2019-20:
1r  68%
2n 92.68%

80% d’alumnat de
batxillerat
promociona / 95%
titula

Acció tutorial.
Atenció individualitzada.
Reunions equips docents.

Equips educatius,
equip directiu,
departament
d’orientació i
tutors/es

1r Batx. 51% (Alumnat
amb 0, 1 o 2 suspeses)
2n Batx. 32.5%

Incrementar promoció a 1r
75% i titulació a 2n de
Batx. 85% per
equiparar-nos a la CC.AA.

QUANT A TITULACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS ALUMNES QUE INICIAREN ELS ESTUDIS
TG1 Incrementar la

titulació a 4t
d’ESO fins un 80%

Resultats 2019-20:
73% al juny

80% Acció tutorial.
Atenció individualitzada
Reunions equips docents.
Consolidació del programa
millora i transformació de
centres.
Informació de resultats al
claustre
Programacions
competencials (inici a 1r
ESO)
Reforç escolar
(centre/municipal)

Equips educatius,
equip directiu,
departament
d’orientació

Titulació 57.4% Incrementar titulació a 4t
ESO 80%



QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS
R1 Millorar els

resultats a les
matèries
instrumentals:
llengua catalana,
llengua castellana
i matemàtiques.

Resultats %
aprovats 2019-20:

MATÈ
RIA

ES
O

BAT

CAT 68,8 68,5

CAST 80,4 94

MAT 65,7 92,1

MAT
APLI

87,2 58,4

MAT ES
O %
apr
ovat
s

BAT
%
apr
ovat
s

CAT 75
%

75
%

CAST 85
%

98
%

MAT 70
%

95
%

MAT
APLI

90
%

65
%

Proves inicials
consensuades amb els
centres de primària.
Avaluació inicial.
Suport de PT a les àrees
instrumentals.
Reunions equips docents.
Reunions de departament.
Implantació del programa de
millora i transformació de
centres.
Programacions
competencials (inici a 1r
ESO)
Reforç escolar
(centre/municipal)

Equip directiu,
departaments
didàctics, equips
educatius,
departament
d’orientació
coordinació
intercentres,
inspecció educativa.

MAT ESO
%
APRV

BAT%
APRV

CAT 66 32.9

CAST 78 52.4

MAT 62.8 39.7

MAT
APLI

63 41.9

Resultats inferiors als del
curs passat. En alguns
casos més de 15 punts per
davall les Illes Balears.
*Possiblement la
semipresencialitat ha estat
un entrebanc.

Millorar els resultats a les
matèries instrumentals a
tots els nivells i etapes fins
arribar al 75/85 %
d'aprovats.

Traslladar les dades als
departaments implicats i
que aquests es plantegin
mesures concretes, les
quals se’n puguin fer un
seguiment.



R2 Millorar els
resultats a totes
les matèries en
general,
especialment a 1r
i 2n ESO.

5 punts per damunt
de la mitjana de les
Illes Balears.

Valor de referència
70%

Acció tutorial.
Proves inicials. Avaluació
inicial.
Revisió i seguiment de les
matèries amb els resultats
inferiors a la mitjana del grup
classe a la primera i segona
avaluació.
Reducció ratio d’alumnat per
classe a 1r i 2n ESO.
Grups amb alumnat
heterogeni. (equilibri entre
grups del nombre nins/nines
- repetidors - NESE)
Augment d’hores de suport /
desdoblament.
Reunions equips docents.
Reunions de departament.
Implantació/consolidació del
programa millora i
transformació de centres

Equip directiu,
departaments
didàctics, equips
educatius,
departament
d’orientació
coordinació
intercentres,
inspecció educativa.

1r ESO: cap matèria 5%
per damunt de la mitjana
de les Illes Balears. 8
matèries 5% per davall de
la mitjana de les Illes
Balears. 5 matèries = o >
al valor de referència del
70%

2n ESO: cap matèria 5%
per damunt de la mitjana
de les Illes Balears. 13
matèries 5% per davall de
la mitjana de les Illes
Balears. 5 matèries = o >
al valor de referència del
70%

Millorar els resultats a
totes les matèries en
general, especialment a 1r
i 2n ESO. Igual o menys
de 5 punts per davall de la
mitjana de les Illes
Balears.

Valor de referència
percentatge de la matèria
de les Illes Balears.

Traslladar les dades als
departaments implicats i
que aquests es plantegin
mesures concretes, les
quals se’n puguin fer un
seguiment i avaluació.

Eliminar el 70% de la PGA
com a valor de referència.





QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS
RR1 Incrementar

nombre d’alumnat
repetidor que
promocioni per
mèrits propis a
ESO

90% Tutoria individualitzada.
Pla de pendents i pla de
repetidors.
Reforç escolar
(centre/municipal)

Equips educatius,
equip directiu,
coordinadors de
pendents, tutors/es
individuals, dep.
orientació

33/35  94.2% Incrementar nombre
d’alumnat repetidor que
promocioni per mèrits
propis  a ESO 95%.

RR2 Incrementar la
promoció/titulació
de l’alumnat
repetidor a
Batxillerat.

100% Tutoria individualitzada.
Pla d’acció tutorial i
orientació acadèmica.

Equips educatius,
equip directiu,
coordinadors de
pendents, dep.
orientació, tutories.

0/1  0% Incrementar la
promoció/titulació de
l’alumnat repetidor a
Batxillerat 100%

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS



NES
E 1

Incrementar la
titulació/promoció
dels alumnes
NESE a ESO.

80% Tutoria individualitzada.
Seguiment del rendiment
acadèmic d’alumnat NESE.
Tutoria - PT - orientador.
Reunions equips docents.
Implantació del programa
d’innovació pedagògica
(PIP)
Programacions
competencials (inici a 1r
ESO)
Reducció ratio d’alumnat per
classe a 1r i 2n ESO sempre
que es disposi d’espais
suficients.
Grups heterogenis. Equilibri
nombre per grup de
nin/nines - repetidors -
NESE/NEE.
Suport de PT per grup a
àrees instrumentals 6h.
Suport / desdoblament a les
àrees.
PALIC - Taller llengua
catalana per nouvinguts
(extraescolar).
Reforç escolar
(centre/municipal)
Equilibri de nombre NESE
entre centre d’Inca.

Equips educatius,
equip directiu,
tutors/es individuals,
PT , departament
d’orientació,
conselleria. Comissió
escolarització/adscri
pció Inca.

111/160   69.3% 80%



NES
E 2

Incrementar la
titulació/promoció
al batxillerat dels
alumnes NESE

90% Tutoria individualitzada.
Reunions equips docents.
Orientador/a per batxillerat.
PALIC-Taller llengua
catalana per nouvinguts.
(extraescolar)

Equips educatius,
equip directiu, dep.
orientació, tutories.

⅜    37.5% 90%

QUANT A LES TAXES D’IDONEÏTAT
TI 1 Augmentar el

percentatge
d'alumnat que
compleixi la taxa
d'idoneïtat a la
mitjana de les Illes
Balears.
(54.5 % 2019-20)

70% Repartiment equilibrat
d'alumnat entre els dos
centres de secundària
públics d'Inca.
Sol·licitar al Servei
d’escolarització de la
Conselleria adscripció
directe a la zona d’Inca.

Equip directiu,
Conselleria
d'educació,
Escolarització.
Comissió
d’escolarització Inca.

58.75% 70%
Insistir en aquest punt a
inspecció i conselleria.

QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR
AB 1 Incrementar

l’assistència a
ESO

95% Acció tutorial / educació
emocional
Implantació del programa de
millora i transformació de
centres PMT)
Control diari d'assistència
Gestib-avis per mòbil
Seguiment diari de retards.
Seguiment setmanal
tutories/TISOC.
Entrevista amb les famílies
afectades .
Protocols d'absentisme.

Tutors, DO, Equip
directiu
TISOC, Policia Tutor,
Serveis Socials,
Fiscalia de menors.

96.3% 98%

Control i millora de
l’abandonament.

Crear indicador per fer
comparativa de baixes
durant el curs escolar.



AB 2 Incrementar
l’assistència
batxillerat

100% Acció tutorial
Orientació acadèmica
Control diari d'assistència
Gestib-avis per mòbil
Seguiment diari de retards.
Seguiment setmanal tutories.
Entrevista amb les famílies
afectades .

Tutors, DO, Equip
directiu
TISOC

97% 100%

QUANT ALS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA (aquest curs no s’ha fet)

QUANT A LES MESURES PROPOSADES PER A LA  MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS



MP 1 Reducció del
nombre
d’assignatures
pendents de
l’alumnat.

Nombre
d’assignatures
pendents.

NO
MB
RE
PE
ND
EN
TS

ES
O
%
ALU
MN
AT

BAT
%
ALU
MN
AT

0 70 75

1 12 22

2 10 3

3 3 -

4 1 -

>=5 4 -

Pla de pendents/repetidors.
Coordinador de pendents.
Tutors individuals.
Reunions equips docents.
Entrevista amb les famílies.
Traspàs d’informació de
l’alumnat entre diferents
cursos. Informació per a la
tutoria Gestib.

Tutors, Equip
directiu, coordinador
de pendents, caps
de departament,
tutors individuals,
dep. orientació

Veure graelles.
Verd: valors assolits i
millorats.
Vermell: valors no assolits.

pende
nts

ESO
%
alumn
at

Batx.
%
alumn
at

0 80 75

1 10 10

2 3 10

3 1 5

4 1 0

>=5 5 0

Pendents després aval. extraordinària
Estadística d'alumnat amb matèries pendents (recompte per alumne/a)
2020-21

Estudis Grup Total: 0 1 2 3 4 >=5

2n Batxillerat Total: 40 65,00% 12,50% 10,00% 12,50% ,00% ,00%



Estudis Grup Total: 0 1 2 3 4 >=5

2n ESO Total: 149 77,85% 7,38% 2,68% 1,34% 1,34% 9,40%

Estudis Grup Total: 0 1 2 3 4 >=5

3r ESO Total: 114 81,58% 12,28% 4,39% 0% 0% 0,88%

Estudis Grup Total: 0 1 2 3 4 >=5

4t ESO Total: 101 84,16% 10,89% 2,97% 0,99% 0% 0,99%

MP 2 Reducció del
nombre d’alumnat
repetidor. (arribar
a la mitjana de la
CC.AA.)

Nombre d’alumnat
repetidor.

ENSE
NYAM
ENT

REP.C
ENTRE

ESO 8%

BAT 11%

Pla de pendents/repetidors.
Tutors individuals.
Reunions equips docents.
Entrevista amb les famílies .

Tutors, Equip
directiu, coordinador
de pendents, tutors
individuals, dep.
orientació

ESO 7%
BATX: 1 %

Mantenir resultats.
Equiparació amb la
mitjana de la CCAA.
ESO: 4%
BATX: entre 1% i 4%



Res
ultat
s
prov
es
exte
rnes
PBA
U

Mantenir/millorar
el % d’aptes del
curs 19-20:

94% Acció tutorial
Orientació acadèmica
Reunions informatives
famílies

Tutors, equip
directiu, departament
d'orientació

90% 95%

2.2. VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 20-21  de la PGA (F2)

OBJECTIU INDICADOR VALOR DE
REFERÈNC
IA

VALOR A
ASSOLIR
20-21

ACCIONS RESPO
NSABL
E

VALOR
ASSOLI
T

PROPOSTES DE MILLORA pel
curs 21-22 (Si escau)

Àmbit pedagògic

Generalitzar
l'ús de
metodologies
actives a totes
les àrees

% d’àrees que
inclouen l’ús
de
metodologies
actives

75% - Elaborar model de
programació d’àrea on
hagin d’indicar tipus de
metodologies actives
usades.

PMT
Equip
directiu
Claustre

75% 85%
Claustres pedagògics
Equip impulsor
Formació de centre
Donar a conèixer material



- Dissenyar projecte de
centre a partir dels
interessos de l’alumnat
- Projectes
intergeneracionals

dissenyat des de la formació

Millorar el
procés
d’avaluació
diversificant les
eines

% d’àrees que
indiquen a les
programacions
diversificació
d’eines per
avaluar

75% - Incloure al model de
programació graella on
indiquin altres alternatives
per avaluar

PMT
Equip
directiu
Claustre

75% 85%
Claustres pedagògics
Equip impulsor
Formació de centre
Donar a conèixer al claustre eines
d’avaluació competencial

Incorporar
programacions
competencials
a 1r ESO

% de matèries
amb
programacions
competencials
a 1 ESO

50% - Formació de centre
- Consensuar a través de la
CCP
- Més protagonisme per
l’Aprenentatge basat en
Projectes.
- Metodologia STEAM
tecnologia-matemàtiques-fí
sica i química - biologia*als
altres grups d’ESO

Equip
directiu
PMT
CCP
Equip
docent
ESO

75% 85%
Claustres pedagògics
Equip impulsor
Formació de centre
Donar a conèixer material
dissenyat des de la formació

Fer del procés
educatiu una
experiència
gratificant per a
tot l’alumnat
influint així
positivament en
el seu estat
emocional

Grau de
satisfacció
alumnat

Mitjana de
8

- Fer servir els continguts
en un context real per
adonar-se de la seva
utilitat.

PMT
Claustre

7 Programacions competencials i
més vivencials.
La dada de l’any passat era feta
des del confinament, per tants sols
contestaren l’enquesta els alumnes
més responsables.
Com a proposta pel curs vinent
seria una mitja de 7,5.

Àmbit organitzatiu



Millorar
l’organització
del centre en
tots els
aspectes:
Documentals,
eines TIC,
coordinacions...

%de l’eina:
SISTEMÂTICA
adaptada a la
realitat del
centre

100% - Organitzar les carpetes de
les unitats compartides
seguint un mateix criteri
- Actualitzar el lloc web
- Eliminar documents
obsolets i fomentar ús del
gestib.
- Equip impulsor

PMT 75% S’ha iniciat l’adaptació de la
sistemàtica a la realitat del
centre.Encara manca adaptar
qualque procés . Aquest estiu
quedarà enllestit.

Àmbit: Relació amb l’entorn

Potenciar els
valors que
identifiquen i
caracteritzen
l’IES Inca a la
comarca d’Inca
i la projecció
externa.

Grau de
satisfacció de
les famílies en
la visita al
centre portes
obertes

>8 (major
que  8)

- Pàgina web
- Xarxes socials
- Diada de portes obertes

PMT
Equip
directiu

Enviar enquesta satisfacció famílies
al maig.

Augmentar la
participació de
la comunitat
educativa en el
procés d’E-A

%de famílies
que participen
a les reunions
de tutoria

50 % Superar el
50%

- Xerrades família
- Tutories
- Reforçar l’ús del gestib
- Reunions d’equips
docents
- Tallers i festes
- Participació de l’alumnat
en totes les comissions

Tutors 51% - Crear qüestionari gestib per
registrar l’assistència

- Seguir ampliant l’ús del
gestib

- 60%

Àmbit: Gestió econòmica i recursos



Optimització de
les zones
comuns, com
espai
d’aprenentatge.

Nombre
d’espais
pendents
d’organitzar.

0 Com a
mínim
dues
zones

- Reorganització real dels
espais. Recerca de
solucions més immediates
encara que provisionals per
organitzar els espais
- Compra de material
informàtic (ordinadors,
càmeres…)
- Compra de mobiliari
exterior de pati.

Equip
directiu

2 zones
(pistes i
pati
central)

Seguir en la millora del pati des de
projectes a 1r d’ESO, la
col·laboració de tecnologia i amb
dotació econòmica del centre.

2.3. VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE I PROPOSTES DE MILLORA (F3)

ASPECTES ORGANITZATIUS FIXATS A LA PGA VALORACIÓ GRAU
COMPLIMENT 1 A
4

PROPOSTES PER AL CURS
SEGÜENT

1 Calendari i horari general del centre Molt positiu 4 Mantenir l’establert

2 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris
del centre

Molt positiu 4 Mantenir l’establert

3 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris
del professorat

Adequat 4 Minvar les hores lectives de 21 a 20
o 19, augmentar desdoblaments,
suports i hores de dedicació a
comissions si la sitació sanitària ho
permet.

4 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de
l'alumnat

Positiu 3 Presencialitat absoluta si la situació
sanitària ho permet.

5 Calendari de reunions Positiu 3 Mantenir l’establert

6 Calendari d'avaluacions Molt positiu 4 Mantenir l’establert

7 Periodicitat i organització de les entrevistes
individuals i les reunions col·lectives amb les
famílies

Molt positiu 4 Reunions col·lectives presencials si
la situació sanitària ho permet.



8 Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels
espais i recursos

Adequat 4 Recuperar els espais per impartir les
matèries amb aula pròpia i les
optatives. Segurament no serà fins al
curs 22-23 degut a la reducció de la
mobilitat de l’alumnat derivada de la
situació Covid.

9 Estat de les instal·lacions i equipaments Millorable 3 L’equipament informàtic necessita
renovar i millorar

VALORACIÓ I ANÀLISI DE L'HORARI I CRITERIS PEDAGÒGICS UTILITZATS PER A LA SEVA ELABORACIÓ (PR0103)

Indicador/àrea Valor de
referència

Curs 17/18* Curs 18/19* Curs 19/20 Curs 20/21

Horaris sense forats 90% 75% 93% 94% 90%

Desiderates complides 70% 53% 79% 80% 25-30%*

Hores que es fan en l’espai adequat 60% 77% 92% 90% 60%

VALORACIÓ PROPOSTES DE MILLORA

*Els horaris del professorat de tots els departaments s’han vist afectats
per l’aplicació i desplegament de les mesures previstes al pla de
contingència per al curs 20-21.
S’han augmentat les hores lectives de 20 a 21 hores, creant 3 grups nous,
reduint desdoblaments i suports, hores de comissions i altres
consideracions previstes a les instruccions generals de quota i criteris de
confecció d’horari de centre.
Els espais per impartir les matèries amb aula pròpia i les optatives s’han
vist afectats i no s’han ocupat.

Minvar les hores lectives de 21 a 20 o 19, augmentar desdoblaments,
suports i hores de dedicació a comissions si la situació sanitària ho
permet.
Recuperar els espais per impartir les matèries amb aula pròpia i les
optatives. Segurament no serà fins al curs 22-23 degut a la reducció de
la mobilitat de l’alumnat derivada de la situació Covid.



ACOLLIDA DEL PERSONAL (PR0601) - a PMT QÜESTIONARI GOOGLE

L'acollida al professorat nou es va realitzar dia 7 de setembre, hi va haver 17 professors assistents.
A partir de l'anàlisi de les enquestes de satisfacció de l’acollida del professorat nouvingut, es pot afirmar que el resultat ha estat positiu.
Es tindran en compte els suggeriments rebuts per la nova planificació del procés de cara al proper curs,així com la valoració de cadascuna de les
preguntes formulades.
Durant el curs s’incorpora nou professorat substitut al qual no s’ha passat el qüestionari.

Preguntes Resultats 19-20 Resultats 20-21

La  convocatòria per la reunió (forma, moment,...): 8,11 9,2
L’explicació sobre les instal·lacions, normes de funcionament i principals projectes del centre: 7,96 8.7
L’explicació  sobre l’horari i les teves funcions dins el centre: 7,71 8,4
Informació sobre el programa de millora de centre (PMT): 8,36 8,5
Informació sobre l’ús dels mitjans informàtics i audiovisuals: 3,44 8,8
El tracte rebut per part de la direcció: 8,93 9,6
El tracte rebut per part del departament: 9,07 9,6
El material rebut: 7,30 7,8
Impressió general del procés d’acollida: 8,25 9
Informació rebuda a la sessió de formació CLASSROOM-DRIVE-GESTIB-GOOGLE: 7,08 8,8
Informació rebuda a la sessió d'innovació de centre: 8,30 8,7
Assabentats que l'IES Inca és un centre d’Innovació pedagògica SI: 64% Si: 61%

El que hem fet bé El que podem millorar

● Bona explicació
● Informar de tot amb antelació i estar sempre pendent de l'alumnat i

professorat nou
● L’acollida en general, i tota la predisposició per part de l’equip

directiu
● Preparar tota la feina de dotar d’informació i tenir-la a l’abast de

tothom
● L’explicació i la benvinguda de l’equip educatiu
● L’explicació de la filosofia del centre i l’evolució que ha tengut
● L’ambient agradable

● La presentació del departament d’orientació
● Massa informació de cop
● Fer un recorregut pel centre on ens ensenyin totes les aules
● M'hagués agradat parlar un poc més del que s'espera de

nosaltres i les nostres funcions.
● Resoldre dubtes, perquè normalment un professor nou en té

molts.



● Bona dinàmica del principi, per a conèixer-nos entre nosaltres i
rompre el gel

COMPARATIVA

Indicador Curs 17/18 Curs 18/19 Curs 19/20 Curs 20-21

Satisfacció del personal
nouvingut*

8,60 8,05 8,25 9

VALORACIÓ PROPOSTES DE MILLORA

RECURSOS
MATERIALS

La Conselleria d'Educació ha fet efectius els
ingressos corresponents a les despeses de
funcionament de centre en els terminis establerts.
També s’han rebut les partides pressupostàries de
diversos programes específics per a desenvolupar.
(SEPIE, PMT, PROTOCOLS COVID…)
S’han fet algunes compres
per tal de millorar la dotació
de certs departaments:

● ordinadors portàtils
● 2 microscopis, agitadors i material de laboratori
● tauleta gràfica
● material didàctic esportiu
● Instruments de música
● Proves psicopedagògiques
● càmares d’ordinador
● aparell amplificadors de la veu

- S’establirà una sessió trimestral de la reunió de l’equip directiu
per fer el seguiment de la realització de les sol·licituds dels
departaments
- Així mateix els diferents departaments ja especifiquen les
seves propostes cara al curs vinent en els apartats concrets de
les seves memòries-

ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA I
COMUNICACIÓ
INTERNA

Durant aquest curs s’ha fet ús del màxim de
funcionalitats del Gestib.
L’estructura organitzativa i comunicació interna s’ha
fet a partir d’unitats compartides de Gsuite.
S’ha anat traslladant progressivament el servidor

Seguir fent ús de totes les noves funcionalitats que incorpori el
Gestib



d’arxius d’Intranet a Unitats compartides on cada
professorat segons el seu perfil hi té accés i permisos
concrets.
El correu corporatiu és el mitjà de comunicació i s’han
creat grups específics per facilitar i agilitzar la
transmissió d’informació.

MANTENIMENT
D'INSTAL·LACIONS I
EQUIPS.(PR0702)

Després del procés de separació de IES INCA i CIFP
PAU CASESNOVES, el manteniment és
responsabilitat del CIFP Pau Casesnoves. Tot i així cal
esmentar que totes les accions i demandes que hi ha
se gestionen de manera coordinada

PLA DE
MANTENIMENT
PREVENTIU

Durant aquest curs s’han dut a terme les reparacions
del sostre del pavelló d’esports, aconseguint així
eliminar les goteres que hi havia al llarg de tota una
biga travessera.

PLA DE NETEJA Aquest curs escolar hem disposat de dues persones
de neteja més a jornada completa i una persona que
feia una hora durant quatre dies per la desinfecció de
les aules usades al PAE. Tot i així, el pla de neteja
s’ha vist totalment afectat per la situació COVID, la
qual ha fet necessari que el personal de neteja ja no
només fos responsable de la seva àrea, sinó que a
moments puntuals haguessin de desplaçar-se a
aules i tallers concrets per dur a terme desinfeccions.
Segueix havent-hi diferències significatives en la
qualitat de feina i efectivitat entre el personal, però
també s’ha de dir que algunes zones, com són els
banys dels alumnes pateixen vandalisme de manera
diària. Per tal de millorar aquesta situació, s’han
reforçat les guàrdies de pati i a temporades ha
millorat, però no ha arribat a ser constant.
Pel que fa a les aules i zones comunes, no es pot
baixar la guàrdia. La conscienciació i implicació de
tota la comunitat educativa esdevé clau per mantenir



la neteja de tot el centre educatiu. Cal recordar la
importància de sumar esforços a nivell d’alumnat,
equips educatius i personal de neteja.

MANTENIMENT
CORRECTIU

S’ha dut a terme el manteniment general del centre
amb els recursos interns de què disposam, així com
anaven sorgint desperfectes o avaries ( canvi,
reparació o substitució
de vidres, tancaments, portes, rajoles, enllumenat,
banys, etc.) S’han fet tasques de manteniment i
millora, tant a les zones de jardí com a les zones
d’esbarjo de l’alumnat. S’ha iniciat un projecte per
augmentar les zones d’ombres del pati central ara que
els grups bimbolla tenen una àrea concreta per a ells.

GESTIÓ DE
COMPRES I
PROVEÏDORS
(PR0705)

La llista dels proveïdors ha estat actualitzada

SUGGERIMENTS,
QUEIXES,
INCIDÈNCIES I
RECLAMACIONS
(PR0302)

RECLAMACIONS DE
NOTES

REVISIÓ I DIFUSIÓ DE L'OFERTA EDUCATIVA.(PR0101).

Indicador Valor de
referència

Curs 15/16 Curs 17/18 Curs 18/19 Curs 19/20 Curs 20/21

Accions de difusió fetes 10 30 32 30 35



27

VALORACIÓ PROPOSTES DE MILLORA

S'han realitzat totes les accions de difusió planificades.
S’han fet vídeos de difussió de centre i d’optatives. S’ha potenciat el
Canal de Youtube.
S’ha actualitzat la web del centre a l’allotjament Redols de la Conselleria.

Millorar la web amb apartat de galeria.
Seguir potenciant el Canal Youtube del centre.

ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ. (PR0102)

Indicador Valor de referència Curs 17/18 Curs 18/19 Curs 19/20 Curs 20/21

Nombre de total de matrícules ESO:
385
BAT:   59

ESO:
429
BAT:
67

ESO:  499
BAT:   97

ESO:
513
BAT:  100

Nombre de matrícules d’ofici ESO:  3 ESO:  8 ESO:  10 ESO:   11

Nombre de baixes-renúncies ESO:  43
BAT:  24

Correctes 100% 99,2% 98,1% 97,9% 52,53%

VALORACIÓ PROPOSTES DE MILLORA

Darrers cursos s’observa un increment,  tant a ESO com a Batxillerat.
El nombre total de matrícules correctes, entenent ”correctes” aquelles
que no han estat generades d’ofici.
Durant aquest curs tota la gestió de secretaria s’ha fet telemàticament.

Continuar el manteniment d’augment de matrícula.
Amb la millora de resultats i reducció del fracàs escolar, l’objectiu és
augmentar matrícula amb un grup de 3r d’ESO.
Reduir les matrícules d’ofici amb la coordinació de serveis socials i
tutories amb el seguiment de l’alumnat absentista o amb dificultats.

2.4. AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE CADA UN DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DEL CENTRE(F4)

PROJECTES ACTUACIONS 20-21 VALORACIÓ PROPOSTES DE MILLORA



INSTITUCIONALS/
PLANS/
PROGRAMES DEL
CENTRE

Pla d’actuació del
projecte lingüístic
del centre

● Consensuar línies d’actuació respecte a les llengües
oficials.

● Consensuar activitats en llengües estrangeres.
● Promoure la interdisciplinarietat de diverses activitats

com ara els projectes.
● Organitzar activitats per dinamitzar l'ús del català a

l'institut: organització de concursos literaris,
tastallibres, dia del llibre, dia de Sant Antoni.

● La situació sanitària no ha
permès fer parelles
lingüístiques, ni altres
activitats de caire més lúdic
que fomentin l’ús i amor
cap a les llengües.

● Molt baixa participació de
l’alumnat al concurs literari.

● Organitzar activitats per
dinamitzar l'ús del català a
l'institut: organització de
concursos literaris,
tastallibres, dia del llibre,
dia de Sant Antoni.

● Tot l’alumnat ha de
participar als concursos
literaris.

Pla d’acolliment/
programa
d’acolliment
lingüístic i cultural
(PALIC)

● Pendent de revisar i actualitzar.
● Potenciar el sentiment de pertinença a una nova

comunitat.
● Augmentar les competències lingüístiques
● Garantir que l’alumnat respecti els trets que

defineixen tant la cultura pròpia de les Illes Balears
com d’altres de l’entorn.

● Aconseguir que el nou alumnat comprengui el
funcionament del centre i s’hi adapti

● Durant aquest curs no s’ha
aplicat PALIC com a grup
independent.

● S’ha oferit 1 grup de taller per
nouvinguts els dijous a la
tarda.

● Realitzar totes les
actuacions previstes en el
Pla per alumnat nouvingut.

Pla de convivència,
mediació i
coeducació

● Informar i divulgar de la necessitat de la convivència i
del servei de mediació del centre.

● Coordinar la formació en Mediació dels nous
components de l'equip mediador.

● Coordinar amb l'equip directiu els indicadors de
convivència, el diagnòstic i les mesures d'atenció.

● Promoure entre el professorat del centre la formació
sobre educació emocional.

● Dinamitzar el grup de delegats d'aula per tal
d'involucrar-los en les activitats del centre.

● Impulsar i treballar conjuntament amb la comissió
d'extraescolars per a dates significatives: 25 de
novembre, 30 de gener, 10 de desembre, 8 de març...

● S’han fet reunións de junta
d’alumnat delegats de grup
virtualment.

● S’han fet totes les activitats
previstes de coeducació.

● S’ha millorat els espais del
pati del centre.

● L’equip de mediació ha fet la
formació del nou alumnat,
realitzant mediacions al llarg
del curs, donant solució a
conflictes i han realitzat una
activitat de cohesió a final de

● Seguir la millora dels espais
del pati.

● Recuperar la paradeta de
comerç just per Nadal.

●Implicar a l’alumnat en
actuacions de centre, aicí com
a més professorat.



● Organitzar la Paradeta Comerç Just durant el curs.
● Realitzar cursa solidària per tal de recaptar fons.
● Recollir de Taps per a la fundació «Investigar per

avançar»
● Recollida de joguines i menjar per Nadal.
● Avaluar el programa de mediació i les mediacions

fetes.
● Potenciar la participació de l’alumnat com a

mediadors.
● Fomentar la coeducació al centre, oferint a l’alumnat

xerrades, informació, etc a nivell de centre i de tutoria.
● Implicar la comunitat educativa en la coeducació a

nivell de centre (valoració del llenguatge usat,
recursos disponibles, tractament de la coeducació a
les matèries,  etc)

curs.
● La recollida de menjar per

Nadal d’aquest curs va ser un
èxit.

Pla d’actuació anual
del departament
d’orientació equip de
suport

● Definir les funcions de cada un dels membres del
departament.

● Coordinar els recursos específics de centre per
atendre les necessitats educatives dels alumnes.

● Reunions setmanals de l’orientadora amb les PT.
● Definir programes i àmbits d’actuació.
● Concretar les coordinacions internes i externes del

centre.
● Participar i col·laborar en altres comissions de centre,

per tal de dur a terme una tasca conjunta.
● S’ha elaborat Informe d’Alta Capacitat.
● S’ha creat carpeta amb recull de materials

d’enriquiment.

● Falta dinamitzar i
implicar més a les
persones en les reunions
de coordinacions.
Sempre era l’orientadora
qui moltes vegades havi

● a de coordinar la reunió.
.

● S’ha iniciat la recerca i
elaboració de material
d’enriquiment.

Organitzar els materials de
reforç i enriquiment per a que
pugui ser més accessible a
tothom.

PAD Aquest curs es vol dur a terme la revisió del document a
nivell de centre, per adaptar-ho a les noves normatives,
processos, etc i adaptar-ho a les característiques actuals
del centre.

Des del dept d’orientació s’ha
iniciat la revisió del PAD, es veu
necessari la implicació de la
resta de departament per a fer
un document complet i que
englobi a tot el centre.

Actualitzar el PAD a les
característiques actuals del
centre.



PAT
● Cada curs escolar es defineixen unes actuacions

específiques. Especialment aquest curs 2020-21
s’ha adaptat a les característiques de les
necessitats dels alumnes, la semipresencialitat
dels grups i al fet de no poder comptar amb tots
els serveis externs que abans es disposava.

● S’ha elaborat el Pla d’Acció Tutorial general de
centre, pendent d’aprovació.

●

● Cap departament ha fet
aportacions al PA, queda
pendent d’aprovació.

● S’han de definir més les
actuacions del PAT per a
cada curs, per a
transmetre-ho a les
reunions de tutoria i per
a fer-ne llavors una
valoració.

● Definir més les
actuacions en el PAT per
a cada curs.

● Durant el primer
trimestre treball de
tècniques d’estudi i
gestió emocional.

● Preparar més les
sessions amb tutors/es
per a gestionar millor les
actuacions i
informacions.

Programa per a la
Prevenció de
l’Abandonament
Escolar dels Alumnes
d’Educació
Secundària de les
Illes Balears

● Augmentar l’assistència dels alumnes
matriculats al centre educatiu i facilitar el procés de
reincorporació dels alumnes absentistes o què han
estat un període sense escolaritzar.

● Fomentar el respecte cap a la diversitat cultural com
un valor i una font d’enriquiment facilitant l’acostament
entre cultures presents al centre educatiu i l’intercanvi
cultural.

● Promoure la coeducació, prevenir i reduir el
masclisme i la lgt-fòbia mitjançant pràctiques que
corregeixen els estereotips de dominació i
dependència.

● Millorar la convivència i prevenir l’assetjament escolar
a través d’estratègies i resolució de conflictes com la
mediació i les pràctiques restauratives.

● Potenciar l’autoconeixement i l’autoestima dels
alumnes, així com estratègies de regulació emocional.

● Els programes que englobaran la feina de l’educadora
social s’emmarquen dins el pla de prevenció, detecció
i intervenció de l’absentisme i el pla d’educació
emocional.

● L’educadora Social ha
treballat conjuntament
amb tutors/es i cap
d’estudis per a la
prevenció i intervenció
en casos d’absentisme.

● Determinats casos han
estat derivat a altres
serveis davant la
desmotivació de
l’alumnat a continuar
amb la formació reglada
(FP Bàsica, SOIB Jove,
etc).

● La tasca dins les
sessions de tutoria ha
facilitat el coneixement i
treball amb l’alumnat.

PEC Pendent de revisió No revisat A partir del projecte de direcci
elaborat en aquest curs escola



revisar el PEC incorporant el no
pla estratègic 21-25

ROF Pendent de revisió No revisat A partir del projecte de direcci
elaborat en aquest curs escola
revisar el PEC incorporant el no
pla estratègic 21-25

Concreció curricular
● Concreció curricular de l’ESO.
● Concreció curricular de Batxillerat - pendent de

revisió i actualització.

Hem iniciat el procés de revisió,
però aprofitarem l’arribada de la
nova llei educativa per fer les
modificacions pertinents.

A partir de l’entrada en vigor de
la nova llei educativa, es
realitzaran les modificacions que
siguin necessàries

Programes de millora
de l’aprenentatge i
del rendiment
(PMAR)

● Utilitzar metodologíes específiques amb la finalitat que
l’alumnat pugui cursar el quart curs per la via ordinària
i obtingui el títol de graduat en educació secundària
obligatòria.

● Incrementar les habilitats cognitives, procedimentals i
de valors: continguts clars i definits; seqüenciació i
temporalització del treball; gradació de la dificultat de
les activitats; potenciació del treball cooperatiu i en
equip; aprenentatge personalitzat...

● Reforçar les dificultats d’aprenentatge amb tècniques
bàsiques de llenguatge oral, vocabulari, lectura,
escriptura i llenguatge matemàtic.

● Potenciar l’aprenentatge significatiu i funcional.
● Organitzar els mitjans i recursos pedagògics per

facilitar la resolució de problemes.
● Globalitzar el currículum.
● Promoure estratègies de reconeixement dels

assoliments i del treball ben fet, per millorar
l’autoestima i autoconcepte acadèmic.

● Donar rellevància del valor formatiu de l’avaluació.
● Fer suport i acompanyament a les famílies per

col·laborar en el procés formatiu de cada alumne.
● S’han comprat llibres per a professorat per a poder

tenir més recursos didàctics i poder-se adaptar als
alumnes.

● A 2n PMAR hi va haver
2 baixes que no varen
poder-se cobrir, i també
hi ha alumnes que es
deriven a FP Bàsica per
a no tenir el perfil de
PMAR.

● A 3r de PMAR hi ha
hagut una millora en els
aprenentatges respecte
al curs passat. Només `2
alumnes seràn baixa del
programa.

● Les dificultats de
l’alumnat en organització
i tasques a casa
dificulten la seva
evolució.

● El projecte
d’enregistrament va
motivar als alumnes.

● Continuar treballant la
selecció d’alumnat del
programa, no
precipitar-se en la
selecció i esperar a la
darrera avaluació per a
fer la selecció final.



Programa
d’Escolarització
Compartida  ALTER

● Potenciar eines i recursos per a la incorporació al
món laboral o redirigir a una altra formació
acadèmica.

● Fomentar hàbits de treball i aprenentatge que havien
perdut.

● Fomentar habilitats personals i de gestió emocional.
● Recuperar matèries pendents de 1r d’ESO.
● Iniciar a l’alumnat en un entorn de treball.

● No s’han pogut acabar de
realitzar totes les activitats per
tal de fomentar hàbits de
treball i aprenentatge amb tot
l’alumnat del projecte.

● De 9 alumnes només 3 han
acabat de manera mitjanament
satisfactòria i 1 satisfactòria.

●Millora de selecció d’alumnat
que participa al programa.

●Estabilitat del professorat que
imparteix el programa.

●Treball per projectes.
●Fomentar habilitats i hàbits de

treball i aprenentatge.
●Fomentar i treballar l'educació

emocional i de respecte.

Erasmus +
● Finalitzar el projecte KA229 “A cultura como ponte

para inclusao” ajornat el curs 19/20 amb la mobilitat a
Portugal.

● Començar els projectes KA229 atorgats el curs 20/21:
“Erasmus for future: Junge Europäer gemeinsam
gegen den Klimawandel als globale Herausforderung”
i “Sustainable tourism in European coastal areas”

● Dur a terme la mobilitat de professorat a Alemanya i
rebre l'alumnat europeu del projecte “Erasmus for
future: Junge Europäer gemeinsam gegen den
Klimawandel als globale Herausforderung” si la
situació sanitària ho permet.

● Dur a terme les 3 mobilitats previstes amb el projecte
“Sustainable tourism in European coastal areas” a
Grècia, Itàlia i Croàcia si la situació sanitària ho
permet.

●S’ha finalitzat el projecte
KA229 “A cultura como ponte
para inclusao” de amb una
setmana de trobada i activitats
virtuals de professorat i
alumnat.

●S’han començat els projectes
KA229 amb activitats virtuals
de professorat i alumnat.

●No s’ha pogut realitzar cap
mobilitat ni de professorat ni
d’alumnat.

●Dur a terme la mobilitat de
professorat a Alemanya i rebre
l'alumnat europeu del projecte
“Erasmus for future: Junge
Europäer gemeinsam gegen
den Klimawandel als globale
Herausforderung” si la situació
sanitària ho permet.

●Dur a terme les 3 mobilitats
previstes amb el projecte
“Sustainable tourism in
European coastal areas” a
Grècia, Itàlia i Croàcia si la
situació sanitària ho permet.

●Continuar amb la sol·licitud de
nou projecte KA.

Beca “Sprechen wir
Deutsch! On va parler
français, intercanvis
entre centres
educatius de titularitat
pública i centres
educatius de territoris
de parla alemanya o
francesa”

● Hi hauria pogut haver l’opció de reactivar l’intercanvi
cancel·lat el curs passat. Però els diners rebuts amb
la beca es van destinar a cobrir les despeses de les
famílies, ja que la cancel·lació va ser efectiva 3 dies
abans de que es decretàs l’estat d’alarma a tot el
país, i no vàrem recuperar cap dobler invertit en els
vols.

● La Conselleria no ha tret la beca durant el curs
2020-2021.

●No s’ha pogut realitzar cap
mobilitat ni de professorat ni
d’alumnat.

●Si la Conselleria torna a treure
les beques de mobilitat , hi
participarem; del contrari, es
durà a terme un intercanvi si la
situació sanitària ho permet.



Programa de millora i
transformació (PMT)

● Promoure i incentivar els processos d’innovació al
centre: Programar per competències, metodologies
actives

● Informar al claustre dels aspectes més importants de
les reunions PMT.

● Crear Equip impulsor, planificar reunions per fer
transferència al claustre.

● Coordinar i redactar la documentació relacionada amb
el PMT.

● Avaluar el centre mitjançant l’eina d’autoavaluació de
centre.

● Garantir la realització de la formació de centre.
● Dissenyar un lloc web per publicar tota la

documentació que es vagi generant.
● Dissenyar indicadors adaptats als objectius de la PGA

i en coherència al programa d'innovació acadèmica.
● Adaptar la Sistemàtica a la realitat del centre.

●S’han duit a terme les
actuacions planificades menys:

●Avaluar el centre mitjançant
l’eina d’autoavaluació de
centre.

●Dissenyar un lloc web per
publicar tota la documentació
que es vagi generant.

●Dinamitzar l’equip impulsor
●Millorar la transferència al

claustre pel que fa a la
innovació

●Establir reunió d’equip
impulsor dins l’horari

●Actualitzar i difondre un lloc
web a on publicar tota la
documentació que es vagi
generant.

●Seguir fomentant la necessitat
de formació de centre

●Passar les enquestes de
satisfacció principis de maig

●Introduir a les enquestes de
satisfacció:

○ Què hem fet bé?
○ Què podem

millorar?

Pla de formació
intern del centre

Veure apartat PR0602 (4.1)

Programa
d'acompanyament
escolar. PAE

● Treballar en grups reduïts en sessions de 2 hores dos
cops per setmana.

● Reforçar les matèries instrumentals: català, castellà,
matemàtiques.

● Treballar organització setmanal dels aspectes
actitudinals, hàbits d’estudi, ús i control de l’agenda
personal.

●S’han impartit 4 grups amb 10
alumnes cada un i de tots els
nivells d’ESO.

●Continuar participant dins els
programa mantenint els
mateixos grups.

Pla d’activitats
extraescolars

● Organitzar i coordinar el funcionament de les
activitats extraescolars.

● Confecció de l’anuari.

●S’han anat realitzant
progresiament totes les
activitats proposades durant el
curs, adaptades a les mesures
sanitàries COVID de cada
moment. Tant dins del centre
com fora del centre.

●Seguir organitzant i coordinant
les activitats que es proposin
de centre i dels diferents
departaments.

●Millora d’activitats de
dinamització d’esplais a partir
de jocs proposats a 1r d’ESO.



Pla de gestió de la
Biblioteca

● Gestionar els fons de llibres de la biblioteca i els
préstecs

●No ha pogut assolir l'activitat
prevista per la situació
sanitària.

●L’espai de la biblioteca s’ha
utilitzat com a aula de
batxillerat.

Pla TIC/TAC
● Mantenir el sistema informàtic.
● Crear comptes de l’IES en xarxes socials i

mantenir-les.
● Gestionar la creació i manteniment de l’entorn Gsuite,

les aules virtuals.
● Dissenyar i actualitzar la pàgina web del centre.
● Difondre informació del centre i de les activitats

desenvolupades .
● Gestió programa equipament chromebook alumnat.

Manteniment d’equips centre, AMIPA i IBSTEAM de
la conselleria.

● Ajuda i assessorament informàtic comunitat
educativa.

●S’han realitzat totes les
actuacions previstes de
manera satisfactòria.

●S’ha reforçat la comissió amb
un alumne de pràctiques del
CIFP Pau Casesnoves.

●S’ha inventariat al Gestib
l’equipament de centre.

●Seguir amb l’equipament a
l’alumnat en risc.

●Revisió i manteniment
d’equipament existent.

●Actualització i substitució
d’equipament desgastat i
obsolet.

●Seguir amb el disseny de
pàgina web. Disposar d’espai o
galeria d’imatges.

●Gestió de la TV del centre.
●Seguir amb l’ajuda i

assessorament informàtic a la
comunicat educativa.

Pla Mediambiental -
Legionel·losi

● Reciclatge
● Altres (energia, contaminació acústica, venda de

productes al bar...)
● Aula neta (concurs)
● Promoure bons hàbits mediambientals
● Control i anàlisi d’aigua del centre

● Pel que fan legionel·losi
s’han realitzat totes les
actuacions previstes de
manera satisfactòria.

● No s’ha pogut realitzar totes
les iniciatives previstes pel
que fa medi ambient ja que
la coordinació covid ha
absorbit moltes hores
d’aquesta coordinació.

● Seguir amb els protocols
d’actuació de la prevenció de
la legionel·losi.

● Seguir la programació
prevista per curs escolar
següent.

Programa EOIES
● Comunicació IES-EOI
● Organització proves EOIES
● Impartir classes preparació EOIES

●S’han realitzat totes les
actuacions previstes de
manera satisfactòria

●Seguir amb les classes
preparatòries a les 15 hores
d’anglès

●Posar les classes preparatòries
d’alemany un dia a les 15



hores

Pla de Salut - COVID
● Promoure, unificar esforços i proposar i dissenyar

activitats d’educació per a la salut que inclouen les
mesures de promoció, prevenció, i protecció de la
salut davant la COVID-19 i del disseny de la inclusió
d’aquestes activitats en els programes i activitats de
promoció i educació per a la salut del centre educatiu.

● Coordinació amb serveis externs (sanitat, policia
tutor…)

Veure apartat 6

Pla d’emergències
(simulacre)

Depèn del CIFP Realitzat adequadament Mantenir l’establert

4.1. PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT. (PR0602)

SEGUIMENT DEL PLA DE FORMACIÓ DEL CENTRE

Denominació del curs Seguiment Valoració de l'eficàcia de l'acció
PLANIFICADA A LA PGA

Formació acollida
funcionament general
del centre

Es va realitzar el dia 06 de setembre de
2020 Durada: 2 h

El professorat que s'incorpora aplica amb normalitat i
eficiència les pautes establertes.

Introducció en l’ús de
l’entorn Google Drive

Es va realitzar dia 06 de setembre de
2020 Durada: 2 h

Gran augment d’aules CLASSROOM

FEC: Formació per a la
millora i innovació
pedagògica a l'IES Inca
II

Es va iniciar 28/01/21 i finalitzà 29/04/21
Elaboració i aplicació a l’aula de les unitats didàctiques
competencials.
Veure memòria de la formació clica

PROPOSTES DE FORMACIÓ pel curs 21-22

https://drive.google.com/file/d/1xPaZcdn_iLboaE5XnPrjZeY6vUpgxOBz/view?usp=sharing


FEC:Formació per a la
millora i innovació
pedagògica a l’IES INCA
III

24 respostes
52% vol continuar amb la formació per a la millora i innovació
pedagògica (elaboració unitats didàctiques)

4.2.  CONVIVÈNCIA, COEDUCACIÓ, MEDIACIÓ I SOLIDARITAT (PR0207)
Es troba dins la memòria de la comissió de Convivència, coeducació, mediació i solidaritat.

4.3. PLA D'ACTUACIONS DE L'EQUIP DE SUPORT.
Es troba dins la memòria del departament d'orientació.

4.4.  PROGRAMACIÓ DE SERVEIS I D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS.
S'ha anat informant de les tasques de la comissió a través de missatgeria interna i dins els diferents claustres i comissions pedagògiques. Les propostes per
al curs vinent es troben en el punt 10 i la memòria es troba a l'annex 3.

4.5.  ALTRES PROJECTES O COMISSIONS
S'ha anat informant de les tasques de les comissions a través de missatgeria interna i dins els diferents claustres i comissions pedagògiques.

5. PRINCIPALS CONCLUSIONS I PROPOSTES DE MILLORA APORTADES PER LA COMUNITAT EDUCATIVA (PROFESSORAT, ALUMNAT,
PARES I MARES, PERSONAL NO DOCENT…) Resultats enquestes

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ GENERAL ALUMNAT - Qüestionari Google forms tancament dia 27.06
Enguany s’ha fet una vegada acabat el curs i per això és inferior al nombre d'enquestes realitzades altres cursos. Han fet un total de 270 de 616(exclou 2
BAT).

Pregunta Resultat 20-21
1 ESO=47

Resultat 20-21
2 ESO =83

Resultat 20-21
3 ESO=74

Resultat 20-21
4 ESO=47

Resultat 20-21
1 BAT=19

L'atenció rebuda de tutoria 9,1 8,8 8,5 7,3 9,5

La formació i l'atenció 8,5 7,1 7,9 6,9 7,2



educativa rebuda pel
professorat

L'atenció rebuda per l'equip
directiu 8 7,5 7,5 6 6,5

L'atenció rebuda del
departament d'orientació i
professorat de suport 8,4 7,4 7 6,4 6,2

L'ambient i la relació amb
els teus companys i
companyes 8,6 8,4 8,6 8,3 9

L'horari i la distribució de les
classes 6,8 6,6 6,5 6,2 5,9

Les instal·lacions
específiques (tallers,
laboratoris, aules
específiques ...) 7.4 5,4 6,9 5,9 7

Espai, equipament
audiovisual i mobiliari de les
aules. 8 6,1 6.8 6,1 7,1

L'espai i recursos de la
biblioteca. 6,5 6 6.9 5,3 8

Com valores el programa de
reforç educatiu (PAE) del
centre? Només contesta si
hi has participat 7,5 6,3 6 6,1

L’atenció rebuda de
secretaria. 7,5 7 6,5 6,2 6,5

Franja horària d'atenció a
secretaria 7,5 6,9 7,1 6,1 6,5

L'atenció rebuda de
consergeria 8,1 7,2 7,3 6,2 6,9

El servei de bar - cantina 7,6 8,5 8 7,3 8,3

Els banys del centre 5 5,2 5,4 4,1 6



Els patis 7,3 6,4 5,9 5,2 7,5

La neteja general del centre 7,1 6,8 7,3 6,4 8

El servei de transport
escolar 7,2 7 6,3 6,9

La imatge que té el centre 8,4 7,4 7 5,9 7,5

Sentit de pertinença al
centre 8,2 7 7,2 5,4 7,4

Està satisfet/satisfeta amb
el centre 7,6 6,9 7,1 6,1 7,1

Indicador Curs 17/18 Curs 18/19 Curs 19/20 Curs 20/21

Estàs satisfet/a amb el centre 6,99 6,88 8,47 6,96

SUGGERIMENTS O
PROPOSTES DE
MILLORA ALUMNAT

Els banys, patis, neteja, gimnàs, activar les fonts del pati
Atenció consergeria
Explicacions més dinàmiques
WIFI

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ GENERAL FAMÍLIES

Pregunta Resultat

La formació que rep el seu fill o la seva filla 8,1
La tasca que realitza el nostre professorat 8,1
La relació amb el tutor o tutora 8,6
L’orientació acadèmica i professional que rep el seu fill/filla 8
Les normes de funcionament del centre 8,2



L’atenció i informació que reben 8,1
El tracte que rep de l’equip directiu 8,4
La informació rebuda a la reunió amb les famílies de començament de curS 8,2
L’equipament i les seves instal·lacions 7,8
L’atenció que rep de consergeria 7,8
L’atenció que rep del personal administratiu 8,1
La franja horària d'atenció als pares 7,8
El servei de transport escolar. 7,9

Satisfacció general: Estan satisfets amb el centre 8,2

ENQUESTA GENERAL PERSONAL DOCENT

Qüestionari Gestib tancament dia 27.06

Durant aquest curs ha realitzat l’enquesta 55 persones del professorat de l’IES Inca.

Pregunta Resultat

Sentit de pertinença al centre 8.8
La identificació personal amb els objectius i projectes 8,2
La gestió i organització del centre 8,5
El liderat i la implicació de l'equip directiu 9,0
Les instal·lacions del centre en general 7,2
El servei de bar 7,7
El servei de neteja del centre 7,5
La utilitat i claredat de la informació que reps 8,4
L'atenció que reps per part de secretaria 8,6



L'atenció que reps per part de consergeria 7,9
L'ajuda que reps del departament d'orientació 8,7
Les tasques i responsabilitat que t'han assignat 8,6
La relació amb els alumnes 8,9
L'organització i funcionament del teu departament 8,7
L'ambient i relació amb els teus companys i companyes 9,3
Els recursos que rep el centre 7,4
El manteniment de les instal·lacions i equipament del centre 7,4
La gestió de la seguretat i prevenció de riscos laborals 7,7
El reconeixement del teu treball 8,3
La satisfacció i la motivació personal amb la teva feina 8,7
La teva satisfacció amb el centre 8.8

Valoració de la innovació al centre

-Molt bona
-Encara que no he participat dels projectes, es nota la bona feina en aquest sentit i la trob molt positiva.
-S'ha de donar a conèixer a la resta de professorat la tasca d'innovació que es duu a terme en els diferents nivells i mirar la manera
d'implicar a altres professionals/àrees.
-Molt bé. Sobretot, quan es fan projectes. Amb les ràtios més baixes es pot treballar molt millor de forma competencial.
-La implicació ha de millorar per part del professorat
-La metodologia innovadora del centre ens ajuda a millorar i a adapatar-nos als canvis, crec que ens fa estar més motivats i implicats en la
nostra feina.
-Bé i, a poc a poc, s'ha d'aprofundir més en la innovació.

Propostes de millora /suggeriments

-Necessitat d'implicar a tot el professorat del centre per a dur a terme tasques docents, de millora, de tracte amb l'alumnat i les famílies.
Necessitat de supervisió de les feines de cada membre i clarificar les funcions de cada càrrec, departament, professorat, etc. Recordar
quines són les funcions docents per a determinats professors. Necessitat de major coordinació de departaments en quant a no repetició de



coneixements i de dur a terme tasques conjuntes.
-Que les pts que no saben quines són les seves responsabilitats, ho tinguin clar, per tal de poder ser realment útils. Coordinació entre els
equips docents i els professors que fan projectes, en cada nivell. I donar les gràcies a tot el claustre per ajudar que tot i les circumstàncies,
hagi estat un gran curs. Moltes gràcies a totes!!
-Ja ho he dit en el qüestionari de tutors, però ho repetesc. Trob que els tutors de batxillerat haurien de tenir la 2a hora lectiva que tenen els
tutors d'ESO. És cert que els d'ESO tenen moltes de feines que no es tenen a batxillerat, però de feines n'hi ha per tot.

Indicador Curs 17/18 Curs 18/19 Curs 19/20 Curs 20/21

Estàs satisfet/a amb el centre - 8,22 8,8

ENQUESTA GENERAL PERSONAL NO DOCENT.

Valoració Proposta de millora

No hi ha personal no docent a IES Inca En el projecte de direcció s’ha afegit com a proposta de millora
integrar personal no docent a IES Inca ja que tot pertany al CIFP

Indicador Curs 17/18 Curs 18/19 Curs 19/20 Curs 20/21

Estàs satisfet/a amb el centre - 9,00

 6. VALORACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

Apartats Grau de compliment Propostes per al curs següent (Si escau)

1 Mesures de prevenció, protecció i higiene
davant la COVID-19 adaptades a l’etapa

4



educativa.

2 Planificació organitzativa 4

3 Planificació curricular 4

4 Pla d’acollida 4 Continuar amb l’acollida d’alumnat per part de tutories i equip educatiu
a partir d’horari especial de 1r dia i classroom amb material i activitats
específiques.

5 Coordinació per a la salut 4 Continuar vetllat per tal que l’IES Inca sigui un entorn segur pel
desenvolupament de les seves activitats pel que fan les normes COVID.
Seguir informant a la comunitat educativa dels possibles canvis que es
puguin donar durant el curs escolar pel que fan les normes COVID.
Coordinar-se amb els diferents òrgans i entitats públiques responsables
els quals dictaminen els protocols d’actuació davant la pandèmia.
Tornar a dinamitzar la consulta anònima amb un agent de salut de
l’Hospital d’Inca.

6 Pla digital 4 Seguir amb l’equipament a l’alumnat en risc.

Actualització i substitució d’equipament desgastat i obsolet.

Seguir amb l’ajuda i assessorament informàtic a la comunicat educativa.

Revisió i manteniment d’equipament existent.

7. CONCLUSIONS I PROPOSTES PER AL CURS VINENT.

PROPOSTES DE MILLORA PER AL CURS VINENT DE LES COMISSIONS I DELS DEPARTAMENTS

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ
● Tenir en compte la disposició d’un espai per a la utilització de les orientadores i educadora social per les atencions individuals amb alumnes amb els

quals es fa un seguiment o valoració psicopedagògica.
● Creació d’un aula/espai de relaxació per a l’alumnat, per actuar amb grups concrets i poder implementar activitats de mindfulness.



● Potenciar la participació de l’alumnat en el centre duent a terme actuacions concretes: activitats durant el temps de pati (alumnat i/o professorat
voluntari), activitats de foment de capacitats intel·lectuals, relaxació/mindfulness,  etc.

● Millorar la comunicació al centre, donant a conèixer totes les activitats  que fan els diferents nivells i departaments, per què tothom n’estigui informat.
● Continuar potenciant les xerrades i formacions a nivell de centre, especialment a nivell d’informació i actuació amb l’alumnat NESE.
● Encara que des del centre es duu a terme una tasca pedagògica i metodològica molt important, ens trobam la situació de que des dels centres de

primària i les famílies es dona la informació que en el nostre centre l’alumnat bo no té un futur. El nombre d’alumnat ordinari que sol·licita el nostre
centre en 1a opció ha augment respecte a anys anteriors, però després de fer el traspàs amb els centres de primària i d’haver fet la reunió amb les
famílies de sisè de primària ens trobam que la informació que se dona és poc justa i sesgada en alguns casos. Molts dels alumnes ordinaris tenen
unes greus mancances curriculars, sociofamiliars i personals que condicionaran la tasca a desenvolupar des de tutoria, orientació i a nivell de cada
matèria. Se demana a Inspecció i a Conselleria que se continuï treballant per equilibrar els dos centres públics de secundària, que es treballi amb els
centres de primària per a donar una informació neutral i justa, possibilitant que es pugui fer una elecció de centre justa. Al mateix temps, s’ha de dotar
dels recursos necessaris per a treballar amb l’alumnat, ja que les ràtios són molt nombroses així com el nombre de NESE que hi ha a cada nivell. A
més, de considerar-se que aquest any han quedat moltes demanda d’avaluació psicopedagògiques pendents (tant a primària com a secundària) que
requeriran una intervenció molt més específica.

● Seguint amb el punt anterior, es proposa el curs vinent visitar als diferents centres de primària per a xerrar amb els equip directius i els mestres tutors
de sisè per a poder donar a conèixer la feina que feim a nivell de centre.

● Se demanar que hi hagi una millor coordinació entre àrees que treballen coneixements comuns, per tal de que no s’hagi de treballar a les diferents
àrees.

● Actualitzar el PAD marcant una linea de centre, adaptant-la al canvi de centre i situació. Actualitzar altres documents de centre (PALIC, Pla de
convivència, etc).

● Continuar gestionant de cara al curs vinent una xerrada informativa al claustre de professors sobre NESE concretes.
● Potenciar el seguiment de l’alumnat NESE, amb reunions d’equip docent i coordinacions PT/professor d’àrea.
● Agilitzar l’elaboració de l’informe NESE i explicació a les famílies de l’informe durant el primer trimestre.
● Continuar donant  a conèixer la tasca educativa que es fa en el nostre centre.

DEPARTAMENT LLENGUA I LITERATURA CATALANA/LLENGÜES CLÀSSIQUES
● Estipular les funcions de les PT dins les aules i les seves tasques.

DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES
● Revisar tots els ordinadors, intentar que funcionin tots i les pissarres digitals tornin a ser tàctils per facilitar la feina dins l’aula.

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES
● Que no s’acumulin moltes hores de matemàtiques a darreres hores, sinó que hi hagi una mica més de repartiment.
● Que se segueixi intentant que els grups no estiguin descompensats en el nombre i gènere d’alumnes.
● Les ràtios haurien de ser el més reduïdes possible.
● A batxillerat, intentar orientar cap a una altre via d’estudis els estudiants que fan batxillerat sense motivació, simplement per seguir estudiant o per

que els obliguen des de casa.



DEPARTAMENT TECNOLOGIA
● Disposar d’una aula-Taller tecnologia

DEPARTAMENT FÍSICA I QUÍMICA
● Mantenir la recollida dels alumnes en el pati a primera hora i després del pati.
● Continuar sense la utilització del timbre.

DEPARTAMENT BIOLOGIA I GEOLOGIA
● Més dinars i berenars de centre
● Programar competencialment a ESO, amb coordinacions puntuals amb altres matèries.
● Millor xarxa del 2n pis i l’aula de plàstica. Aquest any ha fallat molt.
● Més coordinacions interdepertamentals.
● Seguir amb projectes a 1r, 2n i 3r.
● Projecte de centre, especialment a 4t d’ESO.
● Incorporar àmbits STEM als primers nivells d’ESO.

DEPARTAMENT EDUCACIÓ FÍSICA
● Mantenir el sistema d’entrada i sortida del centre, escalonada, a 1a i darrera hora.
● Que l’alumnat de 3r i 4rt puguin desplaçar-se de l’aula al gimnàs o pistes, autònomament, sense necessitat que el professor vagi a l’aula a cercar-los.
● Que hi hagi una dotació de material esportiu del centre, gestionat per consergeria o extraescolars per a patis, hores lliures, guàrdies, etc… per evitar

la pèrdua del material i no haver d’acudir al departament d’educació física constantment.

DEPARTAMENT PLÀSTICA
● El treball que realitzen els alumnes amb el suport Chromebook de vegades resulta excessiu. Seria bo que els equips docents es coordinin una mica

més per evitar que els alumnes passin tantes hores amb la vista a la pantalla de l’ordinador, ja que no és bo ni per la vista ni pel desenvolupament en
general.

● El fet d’anar a cercar els alumnes al pati abans de les classes i d’acompanyar-los després cap al pati ha evitat moltíssims de conflictes de passadís
que sempre hi havia hagut. Seria bo de seguir amb aquesta dinàmica d’entrades i sortides. A més, el fet de que no soni el timbre entre hores ha estat
molt positiu, ja que els alumnes han deixat d’estar pendents del final de la classe.

● Les ràtios baixes d’enguany han demostrat la seva idoneïtat amb els resultats obtinguts. Seria bo que se’ns concedissin aquestes ràtios des d’ara en
endavant.

DEPARTAMENT GEOGRAFIA I HISTÒRIA/ECONOMIA
● La millora del funcionament dels ordinadors i projectors de les aules (comandament del projector)



● Millora de la Xarxa Wifi
● Tancament completa de persianes per poder visionar vídeos i obres amb més definició.

DEPARTAMENT FILOSOFIA
● Seria molt positiu per la matèria de valors ètics que fos obligatòria i no una alternativa de religió, perquè aquest fet ens condiciona la distribució

horària i ens obliga a tenir tots els nivells.

DEPARTAMENT MÚSICA
● Mantenir la dinàmica d’aquest curs a l’hora de fer entrar els alumnes de grup en grup, per diferents entrades segons el nivell i fora timbre, tant entre

classes com a l’entrada i sortida.
● Aconseguir major seguretat amb la xarxa wifi.
● Mantenir les ràtios d’aquest passat curs en la mesura que sigui possible, ja que aquest fet  ha suposat una clara millora de l’ensenyament.

DEPARTAMENT LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
● Mantenir l’absència de timbre.
● Mantenir els diferents accesos al centre.
● Mantenir els espais per  nivells als patis, però eliminar la prohibició de contacte amb alumnes d’altres grups.
● Fer la distribució horària de les classes més homogènia. Durant el curs no ha quedat clar si algunes classes duraven 1 h o 50 ‘
● Mantenir i millorar el sistema de comandes de berenars.
● Fer possible l’accés a internet de moltes aules del segon pis, especialment a E4C..
● Acabar de pintar portes de departaments i de les aules temàtiques.

PROPOSTES DE LES COMISSIONS PEL CURS VINENT
COMISSIÓ DE PROJECTES
1r ESO

● Redactar la programació de projectes en format competencial i com una assignatura.
● Revisar quin programa s’escull per fer el vídeo selfie i el còmic. Repensar invertir en programari com wevideo (1000 euros) i Pixton (320 euros).
● Millorar els premis del producte final del segon projecte, el còmic.
● Hem avançat molt en tenir un grup de professors de projectes estable, altament motivat i feiner. Pensam que l’any que ve podria tornar un professor/a

de plàstica i/o música a l’equip. Els consideram imprescindibles.
● Utilitzar un quadern grapat com a carpeta d’aprenentatge de projectes.
● Millorar en la metacognició al final de cada activitat. Què he après i per què ho he après.
● Possibilitat de replantejar el darrer projecte i enfocar-lo en una sortida a Menorca i/o Eivissa de final de curs.



● Seguir millorant els criteris d’avaluació per cada activitat. Disseny de rúbriques,

COMISSIÓ DE PROJECTES
2n ESO

● Seguir informant dels continguts dels projectes al professorat dels equips educatius dels grups de 2n ESO per integrar-los a les diferents matèries.
Consolidar els que ja s’han fet i incloure’ls a la programació del proper curs.

● Seria interessant que cada professor més especialitzat en un projecte o en alguna activitat concreta pogués anar rodant per les altres classes per tal
d’explicar amb més detall allò que cal fer o l’objectiu que es persegueix.

● Si el proper curs, es pogués, fer alguna activitat externa, tipus visitar algun teatre per tal de veure’n les parts.
● Poder visionar els millors vídeos a la biblioteca.
● Dur els alumnes que han fet millor el vídeo a l’Encontre de Teatre en Català a Secundària.
● Estaria bé tenir una persona de suport (+1) durant totes les sessions per ajudar en el desenvolupament dels projectes i també per ajudar en el control,

la tasca i la disciplina dins l’aula. Seria important, però, que aquesta persona participés de les reunions de projectes per poder tenir un coneixement
més profund d’allò que s’està treballant i veure-s’hi més implicada.

● Per tal de motivar l’alumnat seria interessant que aquest pogués decidir un dels projectes que es fan al llarg del curs, o al menys alguns dels apartats
o tasques dins els projectes existents. Sempre amb el vist i plau de l’equip docent de projectes.

3r ESO

● Millorar el rol de cadascun dels membres d’un equip per tal de funcionar de manera més eficient. Per altra banda també s’haurien d’incloure més
presentacions individuals i col·lectives tot i que a vegades el temps per fer-ho és molt escàs per tal de complir amb la temporització programada.
Estaria molt bé que els productes finals es poguessin compartir amb alumnes d’altres nivells educatius (e.g. 1r i 2n d’ESO) per donar-los més
significat.

● Seguir treballant les competències digitals, que enguany s’han hagut de potenciar per la situació donada de semipresencialitat. De cara al curs vinent
seria molt necessari treballar aquestes qualitats des d’un principi per tal d’optimitzar el format i la feina de tot l’alumnat. El més difícil de fer durant el
curs han estat avaluar l’alumnat ja que aquest sovint i a darrera hora enviava tasca feta. Per tal de facilitar la feina i optimitzar recursos per part del
professorat s’hauria de decidir des d'un principi el mètode per abocar totes les dades obtingudes per avaluar l’alumnat;

- Utilitzar gestib.
- Utilitzar google sheet.

S’ha d’esmentar que tot i que el gestib està habilitat per aquest fi a vegades no té la flexibilitat que presenta l’eina de google. Per aquest motiu tal
vegada sigui més eficient recopilar les dades per avaluar l’alumnat amb google sheet, obtenir una nota i, després, confeccionar una rúbrica senzilla
amb el Gestib que expliqui als pares i s’adjunti al butlletí la manera de treballar que ha tingut l’alumne en qüestió.



● Crear un projecte que es pogués realitzar de manera virtual per tal que, si es donés el cas d’un rebrot i confinament posterior, es pogués dur a terme.
Es pot plantejar la idea de canviar els projectes, que enguany s’han treballat una mica a correcuita degut a la situació COVID perquè s’ajustessin als
gustos i interessos dels alumnes i dirigir-los a terme.

● s actuals (e.g. relacions afectivo-sexuals, feminismes, xarxes socials, atur, violència, medi ambient, videojocs…). Es podrien també impulsar projectes
que tinguessin ressò i afectessin al seu entorn proper (e.g. problemàtiques a Inca o els pobles d’on venen, treballar amb l’ajuntament i la comunitat
d’Inca, involucrar les seves famílies, etc).

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA i COEDUCACIÓ

● Fer formació del claustre al principi de curs al Setembre.
Contactar amb les famílies i fer un qüestionari de coneixement sobre coeducació com es fa amb el professorat.

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS

● Hi hauria d’haver una major i millor coordinació entre les diferents comissions del centre i departaments i fer que el professorat s’impliqui
més en activitats per a l'alumnat. Si la situació Covid millora recuperarem les sortides d’acollida de tutoria a principi de curs, les
intervencions de ponents en el centre, la festa de Sant Antoni, la desfilada de Carnestoltes, la festa de Sant Jordi i el viatge d’estudis.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT/COVID
● Per al proper curs desde la comissió COVID seguirem amb les mesures i protocols establerts en el curs vinent, tenint en compte les actualitzacions

pertinents per garantir els bons resultats reflectits en aquest any acadèmics.

● Pel que fa a la comissió de Mediambient, es continuarà amb el programa de centre ecoambiental per tal de seguir amb el disseny i execució
d’activitats de conscienciació ambiental. Intentarem mantenir les activitats dutes a terme aquest curs, així com realitzar les que no han estat possible
amb la finalitat de tenir una comunitat educativa conscienciada amb la sostenibilitat.

COMISSIÓ XARXIPELAG TIC-TAC

Proposta TIC: Continuar amb el projecte dels Chromebooks. El pròxim curs 21-22, com enguany, els alumnes de 1r ESO compraran directament els
Chromebooks a l’empresa ICONO mitjançant la seva botiga online i fins el 14 d’agost tenen de temps per realitzar la compra. Com hem dit abans, la
Conselleria ens ha deixat una trentena de Chromebooks que usarem per abastir l’alumnat que no sigui capaç de comprar el seu propi dispositiu. Així,
podrem començar a retirar els SAMSUNG que ja no funcionen gaire.

● Administrar i gestionar el programari de Google Admin per a usuaris i dispositius del domini del centre.



● Continuar amb la tasca de millora de la infraestructura de la informàtica del centre, i també de la xarxa WiFi per adoptar els nous Chromebooks que
s’hi incorporaran.

● Seguir amb la creació de material per solucionar els problemes més freqüents amb què ens hem trobat durant la semipresencialitat.
● Continuar amb el suport al professorat quant a l'ús de les Noves Tecnologies.
● Continuar amb el propòsit de millorar la infraestructura informàtica del centre.

Proposta de renovació d'equipament:
● Renovar 3 ordinadors de l’aula de xarxipèlag.
● Renovar alguns ordinadors de les aules..

COMISSIÓ BIBLIOTECA/CNL
● Major coordinació entre els diferents membres de les comissions.
● Reunió de coordinació entre els membres de la CNL, Biblioteca i extraescolars damunt l’horari.
● Millora de les condicions de préstec de llibres i de l’organització i de la gestió de la Biblioteca, a partir de la implantació del programa ABIES.
● Impuls de l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular.
● Implantació del pla anti-plagi.
● Promoció d’activitats de la Biblioteca entre l’alumnat.
● Reordenació i reorganització de la Biblioteca.
● Impuls del Pla lector.

COMISSIÓ ERASMUS+
● Per al proper curs seguirem treballant en els dos projectes iniciats enguany «Erasmus for future» i «Tourism and sustainability in European

coastal areas» esperant que es puguin realitzar de manera presencial els intercanvis que tenim prevists.

8. CONCLUSIONS I PROPOSTES PER EL CURS VINENT
Tot i ser un any de pandèmia els objectius de PGA s‘han pogut dur a terme , pràcticament amb la totalitat. Cert és que s’han hagut d’adaptar amb les
mesures de contingència, però s’ha anat avançant o al manco mantenint els que ens havíem programat.
Les propostes  estan incloses a cada un dels apartats anteriors . El curs vinent es valorarà quines s’han de treballar o dur a terme a la PGA
En la mesura que sigui possible i amb els recursos de què es disposaran i d’acord amb les instruccions rebudes de la conselleria d’educació per planificar el
proper curs en base a la crisi sanitària, es prioritzarà l’execució de les propostes de millora dels diferents departaments i comissions.

ANNEX 1: ACTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA PEL CONSELL ESCOLAR.
Acta reunió Consell Escolar



ANNEX 2: MEMÒRIES DELS DEPARTAMENTS.
Es troben dins el servidor dintre la carpeta PR0310 Memòria i revisió del sistema.

ANNEX 3: MEMÒRIES DELS PLANS I PROJECTES DEL CENTRE.
Les propostes pel proper curs es troben al punt 4 i les memòries es troben penjades a gestió documental.



CLAUSTRE 29/6/2021

Per disposició de la directora, quedau convocats i convocades a la reunió

del Claustre ordinària telemàtica  que es durà a terme dimarts 29 d'abril

a les 9.00h amb el següent ordre del dia:

aprovació acta anterior

Desiderates

Aprovació FdC

PAE

Aprovació esborrany memòria curs 20-21

Aprovació criteris confecció d'horaris

Aprovació pla de contingència

Informacions vàries

Precs i preguntes

PRESENTS I ABSENTS A LA REUNIÓ

ABRINES LLABRES, BARTOMEU S BUJOSA MORRO, ANTONI

ALBILLOS MAYOL, ANDRÉS s

ALORDA ARROM, MIQUEL CALAFELL ROSSELLO, MARIA MARGALIDA s

ALZINA FEMENIES, CATALINA VICTÒRIA s CANTALLOPS FEMENIA, JOAN s

AMENGUAL GOMILA, JOAN BAPTISTA s CASTARNADO DE LA FUENTE,  LOURDES

APARICI TARAZON, OSCAR s CIFRE BIBILONI, MARGARITA s

ASUAR ZWIRNER, JOSÉ s CIFRE BIBILONI, MARIA ANTÒNIA

AUTONELL MORRO, TERESA s CLADERA FERRER, JOANA MARIA

BATLE OCAÑA, MARIA DE LES NEUS s COLL AMENGUAL, BARTOMEU s

BENNÀSAR LLABRÉS, JOAN s CORTES RIPOLL, AUGUST s

BERENGUER CARBONELL, MARIA MERCEDES s CUETO GARCÍA, MARIA MONTSERRAT s



BESTARD NIGORRA, MARTA n ESPINOSA FERRER, EVA ALMUDENA s

FERRIOL LLULL, AINA MARIA s

ORTÍZ VÁZQUEZ, MARIA JOSÉ s FERRIOL ROSELLÓ, MARGARITA s

FIGUEROLA PARRI, CONCEPCIÓN s MIR MAS, MARGALIDA s

FIOL BONET, MIGUEL ANGEL s MONJO BALLESTER, MARIA DE LA SALUT s

FRAILE MARCHANTE, MARIA DOMINGA s MORRO SOCIAS, MARGALIDA s

GÁLVEZ GARCÍA, MARIA BELÉN s MUNAR CALAFAT, SEBASTIÀ s

GARCIA BONET, SUSANA s MUNTANER FERRAGUT, ANTÒNIA s

GARCIA CORCOLES, MARIA ORTIZ MURGUI RAQUEL s

PLANAS , M DEL MAR MAS TUGORES, M. ANTÒNIA

GARRIDO GALLEGO, ELENA PAYERAS OCHOGAVIA, MAGDALENA s

GÓMEZ MARTÍNEZ, MARINA s PERÉ ROIG, JOAN ANTONI s

HOMAR BORRAS, FRANCISCA MARIA s PÉREZ SÁNCHEZ, ANGELINA s

JANER TORRENS, ANTONI s POL CIFRE, MARIA s

MARAVÉ BUENO, FRANCISCO JAVIER s PONS AMENGUAL, PERE JOSEP s

MARIMON LEWINSKI, SOFIA MAGDALENA s RAFAEL OLIVER, RAFEL s

MARTÍN BAUZÁ, FRANCESCA MARIA s RAFECAS ALEMANY, MERCÈ s

MARTÍNEZ AMER, CLARA s RAMIS AMORÓS, MIQUEL s

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JAVIER REINÉS BENNASSAR, MIQUEL

MARTÍNEZ LUCEÑO, ESTER s RIUTORT MESTRE, MARIA VICTÒRIA s

MARTORELL ESTRANY, CATALINA s ROSSELLÓ CASTILLO, LUISA

MASCARO JUAN, AINA s RUBERT GARÍ, PETRA s

MATEU MATEU, JOANA MARGALIDA s SALVÀ GENESTRA, ANTONIO

MATEU REUS, TOMEU SANTAMARÍA SALAS, MARLY NAYLE s

MAURA REINÉS, ANTÒNIA s SIMON MARTINAVARRO, MARIOLA s

TORTELLA ALOMAR, MARGALIDA s VILLALONGA, TONINA

TUGORES FRAU, JAUME s COMPANY FERRER, TERESA

VERD FERRER, CATALINA MARIA S FONTCLARA, JOANA M



- Aprovació acta anterior.

La directora informa a tot el claustre que ja poden accedir al qüestionari

per votar l’acta dels claustres anterior.

○ La votació feta a través d’un qüestionari de gestib té per resultat:
○ A FAVOR  51
○ EN CONTRA 0
○ BLANCS 0

-Desiderates.

La directora explica que per al curs següent serem 67 professors i aquest

augment és degut a l’augment d’un grup a 1r d’ESO. Les ràtios seran de 25

alumnes.

La cap d’estudis explica que els caps de departament rebran les desiderates en

un correu programat. Cada professor ha d’imprimir el seu full i l’ha de lliurar

signat.

Aprovació FDC

Aquest tema encara no està tancat. Arrel d’un qüestionari dut a terme, la més

votada és seguir programant per competències. Se farà amb un format píndola,

petits tallers de necessitats concretes.
○ La votació feta a través d’un qüestionari de gestib té per resultat:
○ A FAVOR  51
○ EN CONTRA 0
○ BLANCS 0

PAE

Se varen sol.licitar 4 grups de PAE. Les professores són M José Ortiz i Clara

Martínez se farà distribuït en tres dies
○ La votació feta a través d’un qüestionari de gestib té per resultat:
○ A FAVOR  51
○ EN CONTRA 0
○ BLANCS 0

Aprovació esborrany memòria

El que aprovarem, com cada any, és un esborrany ja que hi manquen dades de

secretaria, i informació de qualque comissió. Destaca una millora en l’àmbit de



convivència, hi ha hagut manco sancions, degut a les ràtios baixes. Les mesures

preses pel protocol covid han fet que els professors acompanyassin en tot

moment l’alumnat quan s’havia de moure.

Pel que fa als resultats, s’ha de dir que s’hi veuen les conseqüències de la no

presencialitat completa i l’efecte de les mesures del decret d’avaluació

extraordinari aplicat el curs passat. Els hàbits de feina s’han vist afectats. La

directora felicita tot el claustre per la bona feina feta.

Comenta que els resultats trets a PBAU són 9 aptes de 10 presentats i per tant

els tant per cents són molt bons.

Pel que fa a les enquestes, en general, no hi ha cap item suspès, hi ha una

valoració molt bona per als tutors, i comissions. Evidentment surt una

necessitat de millora dels serveis de neteja i consergeria.

Dia 12 de juliol hi ha programat el consell escolar que aprovarà la memòria.

○ La votació feta a través d’un qüestionari de gestib té per resultat:
○ A FAVOR  51
○ EN CONTRA 0
○ BLANCS 0

Aprovació criteris de confecció d’horaris

En algun cas, els grups han hagut de ser homogenis degut als protocols covid.

Hi ha hagut algunes dotacions noves per a comissions i unes hores per poder

atendre els alumnes d’altes capacitats des del departament d’orientació
○ La votació feta a través d’un qüestionari de gestib té per resultat:
○ A FAVOR  51
○ EN CONTRA 0
○ BLANCS 0

Torn obert de paraula.

Montse Cueto, comenta que al punt 1, hi ha una possible confusió amb el grups

de PRAQ. Comenta que al projecte lingüístic de centre no s’hi especifica si hi ha

hores dotades.

El grup extra que s’ha creat és el de PRAQ, programa per continuar PMAR, des

de conselleria només es donen 16 hores i la resta d’hores van a càrrec dels

departaments. El projecte lingüístic se va modifica el curs passat amb totes les

mesures d’atenció a la diversitat . El projecte lingüístic se troba a la web del



centre i al gestib. Montse Cueto comenta que a la web no s’hi despleguen i

Joan Bennàssar li respon que sí hi és, que per ventura, hi ha hagut algun error

del dispositiu des què ho mirava.

li diu que sí hi especifica hores per atendre l’alumnat .Ester Martínez Luceño

Les hores de lliure designació que són les segones hores de tutories de 1r i 2n

d’ESO.

Joan Antoni demana si hi ha hores assignades per a l’EOIES i se li respon que sí.

Tomeu Abrines, demana si el curs vinent hi haurà PALIC i se li respon que està

previst al programa de nouvinguts. La conselleria ens en dóna 6 hores i el

centre n’hi ha posat una vuitena incloent hores de coordinació.

Aprovació Pla contingència

Tot es manté igual llevat de la distància que minvarà a 1,20m si no empitjora la

situació. S’ha de dividir l’espai de les aules entre 1,44m i això implica que tot

l’alumnat té cabuda a les nostres aules. Es mantenen els inicis escalonats i les

entrades diferenciades. Es començarà de divendres a dimarts. Entrades i

sortides esglaonades diàriament. Si no hi ha notícies noves, cada grup

continuarà fent el seu esbarjo en un espai concret i els professors seguiran anat

a cercar i acompanyant els grups. Les 3 M se continuen entre grups i alumnes

però minvant la distància. Seguirem amb la necessitat de desinfecció.

Segueixen sent obligatòries les mascaretes a dins i a pati no serà necessari si hi

ha la distància establerta.

A les aules hi ha d’haver ventilació creuada, mesuradors de CO”, neteja i

desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.

A principi de curs se farà una breu formació a l’alumnat i informació a les

famílies.

En cas de detectar símptomes possibles de covid, el professor que l’ha

detectat, no ha d’abandonar-lo fins que no arribin els familiars a cercar

l’alumne.

Totes aquestes mesures, però , es poden veure modificades segons la realitat

que tinguem a setembre.

Montse Cueto comenta que als escenaris A i B no hi apareixen els mateixos

metros, sinó que  a l’A hi ha els reals i al gestib n’hi apareixen uns altres. Tià li

explica les raons. Montse li diu que a la pàgina 5 hi ha un paràgraf repetit.

També li comenta que els marges horaris d’entrada no són exactes. La pàgina

mailto:mle@iesinca.cat


14 hi ha la unitat zero de formació i informació protocol COVID que pot ser no

s’hauria de repetir però Sebastià li comenta que sempre hi ha professorat nou a

qui se li ha de comunicar.

○ La votació feta a través d’un qüestionari de gestib té per resultat:
○ A FAVOR  50
○ EN CONTRA 1
○ BLANCS 0

Informacions vàries

La directora recorda que a l’equip directiu hi ha dos canvis, Ester i Tià ens

deixen i entren Xisca Homar i Na Margalida Catany. La directora els agraeix tota

la seva bona tasca i bona predisposició.

Precs i preguntes

Margalida Mir manisfesta que seria bo que a l’equip impulsor tengués la

participació de més persones, gent que tengui ganes de transformar el centre,

tant fixes com interins que saben que podran tornar. Que qui està interessat ho

faci arribar a na Cati Verd, Margalida MIr o Marita Calafell. Marly s’acomiada i

agraeix a tothom la bona experiència.

Sense més temes a tractar, expedesc la següent acta del claustre

Avui, dia 29 juny de 2021



CONSELL ESCOLAR
12/07/2021        Inici: 13.30h    Acabament:  14.10h

ASSISTENTS:

S/N

Directora Catalina Maria Verd Ferrer S

Cap d’estudis Sofia Magdalena Marimon
Levinski

S

Secretària Catalina Victòria Alzina Femenies S

Representant
professorat

Marina Gómez Martínez S

Antònia Maura Reinés S

Maria Monserrat Cueto García S

Angelina Pérez Sánchez S

Miquel Reinés Bennàssar N

Margalida Tortella  Alomar S

Alumnat Martí Crespí Perelló N

Catalina Mir Calafell N

Llucia Massutí Campins N

Pares i mares Magdalena Payeras Ochogavía S

Catalina Vallespir Aguiló S

Representant
AMIPA

Jose M. aranda N

Representant
Ajuntament

Alice Weber N



Per disposició de la directora, quedau convocats i convocades a la reunió del
Consell escolar ordinari telemàtic  que es durà a terme dilluns 12 de  a les
13.30.00h amb el següent ordre del dia:

Teniu els documents adjunts a sota.

● aprovació actes anteriors
● Aprovació Memòria 2020-21
● Aprovació PAE
● Aprovació Pla de Contingència
● Torn obert de paraula

La directora dona les gràcies a tots els assistents i aclareix que aquest és el darrer consell
escolar a què assisteix Ester Martínez Luceño qui ja no serà cap d’estudis del nou equip
directiu. Sofia Marimon Levinski serà la nova cap d’estudis i Xisca Homar i Margalida
Catany seran les caps d’estudis adjuntes.

Aprovació actes anteriors

La secretària demana si hi ha cap pregunta sobre les actes enviades i aclareix que són 3
comissions permanents i una acta de consell escolar.
Es passa a votació
VOTS A FAVOR: 9
VOTS EN CONTRA: 0

Aprovació PAE

Ester explica  les característiques del reforç escolar que se desenvolupa durant el mes de
juliol a l’IES  Inca. Tenim 4 grups i se fa classes dilluns, dimecres i divendres de 9.00h a
11.00h i de 11.00h a 13.00 h.

Es passa a votació
VOTS A FAVOR: 9
VOTS EN CONTRA: 0

Aprovació Memòria 2020-21

La directora explica que les dades i la informació d’algunes comissions que faltaven
per introduir a l’esborrany de la memòria ja han estat afegides.

Montse Cueto comenta que seria interessant analitzar el fet que les puntuacions
dels alumnes van essent més baixes a mesura que ells pugen de nivell.  També
remarca que no hi ha cap comentari a la memòria sobre la intenció d’actualitzar la
sala d’ordinadors del 1r pis i el seu mobiliari que és molt obsolet. La directora li
contesta que no hi apareix ja que no ha estat recollit a cap de les memòries dels
departaments. La secretària ho apunta i diu que se tendrà en compte.



Magdalena Payeras afegeix que aquesta és la causa per la que ella sol.licità la
possibilitat de poder imprimir des dels aparells portàtils a través de la wifi.

angelina Pérez comenta que creu que la raó per la qual els alumnes van baixant les
seves puntuacions a mesura que pugen de nivell pot ser degut a que a 1r d’ESO els
alumnes tenen un major acompanyament per part del tutor i aquest va disminuint a
mesura que pugen de nivell.

Antònia Maura comenta que tot i haver sol.licitat durant el curs un ordinador per al
departament d’humanitats, aquest no ha estat adquirit. La secretària li comenta que
creu que no hi va tanta gent com hi pertany però que ho anota.

Es passa a votació
VOTS A FAVOR: 9
VOTS EN CONTRA: 0

Aprovació Pla de Contingència

La directora explica quins són els canvis que hi ha en el nou pla de contingència. Especifica
com ha minvat la mesura de distància i que per tant l’aforament de les nostres aules és
suficient per a tot l’alumnat. També afegeix que segons la situació covid en què ens troben,
el pla de contingència serà modificat.

Es passa a votació
VOTS A FAVOR: 9
VOTS EN CONTRA: 0

Torn obert de paraula

No n’hi ha.

La directora reitera les gràcies i desitja un bon estiu a tots els components del
consell escolar.

Sense més temes a tractar, es tanca la sessió.


