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9. PROGRAMA D’AUDITORIES 
10. ANNEXOS 
 
 
1. DIAGNÒSTIC INICIAL 
 
1.1. Modificacions en el context del centre per al curs 2017-18 

 
En el context del centre s’han produït les modificacions següents : 
 
Encara patim la inestabilitat normativa respecte a l’aplicació o no de 
determinats aspectes de la LOMCE i de instruccions transitòries, per exemple 
en temes d’avaluació, etc. 
 
Tenim nova normativa respecte als estudis a distància que s’ha d’aplicar, el que 
suposarà canvis organitzatius en aquests estudis i a les aules virtuals. 
 
Tenim un nombre de professorat semblant al curs anterior, el que ens permet 
continuar treballant els projectes pedagògics que estem desenvolupant. 
 
El nombre d’ATEs amb el que comptem és de 4 a jornada sencera i una tres 
dies a la setmana, en comparació amb una sola ATE el curs anterior. Tenim 
més alumnat amb deficiències motòriques greus o molt greus, així i tot, 
considerem que l’increment significatiu respon a una demanda que es va fer els 
cursos anteriors i especialment durant el curs 2016-17 en el que el servei 
estava clarament insuficientment dotat i tant l’equip directiu com el departament 
d’orientació i altre professorat vam haver d’assumir les seves funcions. El 
present curs podem organitzar les seves tasques correctament i podem 
comptar amb aquests professionals dins les aules, que era una necessitat que 
fins ara no s’havia pogut cobrir.  
 
El present curs comptem amb la incorporació d’una educadora social al nostre 
centre (Projecte TISOC: Projecte per la implantació del tècnic d’intervenció 
sociocomunitària), haurem de definir les seves funcions dins el centre per tal 
d’aprofitar al màxim aquest recurs. 
 
Continuarem amb el pla d’innovació pedagògica que vam començar el curs 
passat i que té associada formació per al professorat en el centre per al nivell 
d’ESO, i un pla de formació per al professorat de distància a través del CEP, i 
sobre tot la implementació en les aules de les novetats i millores 
metodològiques i en materials docents que suposa. 
 
Participem al Programa RobotIB de la Conselleria per integrar la robòtica a 
l’ESO (Projecte de centre per al departament de tecnologia). Participen 29 
centres de Balears. 
 
Continuarem la feina dins la Xarxa de Centres Connectats pel Canvi, que es va 
crear ja fa dos cursos en col·laboració amb l’IRIE i la UIB. 
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Tenim aprovats diferents projectes europeus de formació del professorat i de 
l’alumnat que es desenvoluparan el present curs. 
 
S’està duent a terme la remodelació de les pistes esportives que era 
absolutament necessària, l’execució de la qual es va endarrerir el curs passat. 
Això suposa que les instal·lacions esportives no es poden utilitzar durant el 
primer trimestre. S’ha signat un conveni amb la fundació Nadal per tal de poder 
utilitzar les seves instal·lacions com a alternativa fins a les vacances de Nadal. 
Per al departament d’educació física i en general per al centre suposa un esforç 
d’adaptació ja que no comptem amb aquests espais per al desenvolupament de 
les activitats d’educació física i com a zona per fer activitats durant el temps 
d’esbarjo.  
 
És molt difícil coordinar l’ús dels espais entre diferents modalitats educatives. 
Alumnat i professorat de ESO i Batxillerat fa servir els mateixos espais que el 
de FP i estudis d’ESPA i Batxillerat a distància, el que suposa combinar 
diferents necessitats de mobiliari i organització de les aules. Hem de 
reconsiderar els espais assignats a FPB ja que actualment no tenen espais i 
dotació adequada per a desenvolupar les seves activitats adequadament.  
 
Tenim un greu problema quant a renovació de la dotació informàtica. No hi ha 
un pla de Conselleria per a renovar els ultraportàtils ni altres ordinadors 
obsolets ni per millorar les xarxes wifi per tal de cobrir les nostres necessitats. 
Tampoc la normativa ens permet assumir les despeses que haurien de ser 
necessàries per a millorar la dotació amb  els nostres recursos interns. 
 
Algunes de les instal·lacions del centre es fan obsoletes, ja que l’edifici va ser 
construït ja fa més de 40 anys i no hi ha hagut un correcte pla de manteniment i 
renovació des de la Conselleria fins ara. Els banys s’haurien de remodelar i 
s’han d’atendre altres necessitats que s’especifiquen en aquest document.  
 
Des de la Conselleria s’ha incrementat molt el nombre de reunions a les quals 
es convoca l’equip directiu. Això és positiu quant a contacte directe amb les 
autoritat educatives i en termes d’espais de diàleg. No obstant, suposa que 
l’equip directiu ha d’absentar-se del centre molt sovint, el que també pot 
suposar un problema a nivell organitzatiu que s’ha de tenir en compte. 
 

 
1.2. Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs (2016-
17) y propostes per al present curs 
 
 

- Assoliment d’objectius i desenvolupament de les a ctivitats 
 

La majoria dels objectius plantejats per al curs 2016-17 es van assolir. Els 
resultats de les enquestes de satisfacció mostraren un alt nivell de satisfacció 
en tots els col·lectius, tal com hem vist els darrers cursos a excepció del 
personal no docent (aquest aspecte s’analitza a través del sistema de qualitat). 
L’alumnat en general està satisfet amb l’ensenyament que rep, i les no 
conformitats i àrees de millora es concentren en instal·lacions, servei de bar, 
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seguretat i convivència. Les famílies estan molt satisfetes amb el centre el que 
és una aspecte a destacar, en especial del seguiment personal que es fa dels 
seus fills a través de tutoria, caporalia d’estudis, departament d’orientació i 
professorat, i en definitiva valoren molt positivament el funcionament del centre 
en general. També destaca la valoració de l’alumnat i el professorat dels tutors 
en ESO, batxillerat i FP, així com la valoració de la relació de l’alumnat de 
distància amb el professorat. 
 
El curs 2016-17 vam comptar amb el servei de policia-tutor que ja s’ha 
consolidat i valorem molt positivament. També vam comptar amb un vigilant 
jurat que també ha contribuït positivament al desenvolupament de les activitats 
en un clima de seguretat i confiança. 
 

- Activitats docents i resultats 
 
- Les noves metodologies introduïdes a 1r d’ESO, 2n i 3r d’ESO: treball per 
projectes i aprenentatge cooperatiu, van resultar motivadores tant per al 
professorat implicat com per l’alumnat. El professorat implicat valora amb 8,63 
la seva satisfacció amb les noves metodologies i ha fet en els darrers cursos 
un enorme esforç per a formar-se i crear materials. També hem participat en 
nombroses activitats de difusió: entrevistes a premsa, formació a altres centres 
a través del CEP, participació en la Xarxa de Centres Connectats pel Canvi, 
etc. Tot això consolida el nostre prestigi com a centre innovador i pioner en 
aquestes metodologies actives. Els alumnes valoren positivament el que 
aprenen a través de projectes, especialment l’alumnat de 1r d’ESO que valora 
al voltant de 8 el que ha aprés o millorat a través d’aquesta assignatura, en els 
següents cursos les valoracions no són tan altes, podria ser perquè ja no és 
una novetat. Els pares han valorat en el curs 16/17 amb 7.5 la metodologia de 
treball per projectes. Per tant inicialment les valoracions són positives en els 
diferents col·lectius i s’estendrà a 4t d’ESO. No obstant s’ha de tenir en compte 
que hem tingut dificultats per tal de consensuar la estructura horària per 
introduir els projectes en aquest nivell. Hem de fer un esforç per coordinar 
departaments, equips docents i equip de projectes de manera que tot el 
professorat es senti partícip dels nous canvis metodològics, organitzatius i 
d’adaptació del currículum. Juntament amb l’IAQSE i la Dir. Gen. d’Innovació i 
Formació del Professorat volem cercar instruments adients per valorar la 
repercussió que la introducció del treball per projectes, les noves 
metodologies, els canvis organitzatius i d’horaris i les noves dinàmiques d’aula 
i gestió de la convivència tenen en el rendiment de l’alumnat i l’assoliment de 
les competències bàsiques. 
 

La nova dinàmica de seguiment de l’alumnat en 1r i 2n i 3r d’ESO ha millorat 
la satisfacció de l’alumnat d’ESO quant al clima de convivència (ha passat de 
5,2 en el curs 15/16 a 6,6 en el curs 16/17), l’equip directiu considera que la 
causa és que els problemes de convivència es gestionen de manera molt 
directa, ràpida i eficaç per part de l’equip docent i els tutors. El que no s’ha 
pogut resoldre totalment és el problema de l’absentisme d’alguns alumnes, 
especialment d’alumnes procedents d’algunes minories, i és un problema que 
té molt difícil solució encara que es treballa molt. 
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-  La introducció de la robòtica a nivell d’ESO ha estat un èxit. El curs passat 
vam participar en el concurs Firs Lego League i vam ser guanyadors en 
Balears, el que ha resultat molt motivador per a l’alumnat i el professorat a més 
d’una estupenda experiència. El present curs farem una nova passa en la 
introducció de la robòtica a través de l’assignatura de tecnologia. 
 
- Hi ha departaments que han començat a estendre noves metodolgies a altres 
matèries a part de projectes. Intentarem fomentar la formació de tot el 
professorat interessat. 
 
- El curs passat es va valorar molt la labor d’assessorament del departament 
d’orientació al professorat i el funcionament dels suports tant dels PTs com del 
professorat dels propis departaments. No obstant ha baixat la satisfacció amb 
la orientació acadèmica i professional, per tant s’ha d’estudiar quines són les 
necessitats de l’alumnat en aquest sentit. 
 
-El curs 16-17 es va crear la Comissió de Coeducació, emmarcada dins el Pla 
de convivència. Tot el professorat que va estar implicat en el nou projecte 
valora satisfactòriament aquesta tasca transversal encaminada a fomentar la 
igualtat de gènere i prevenir la violència dins d’aquest àmbit.   
 
- Els darrers cursos hem fet un enorme esforç de formació del professorat, tant 
interna com externa, que ha estat molt bé valorada pel professorat. El curs 
2017-18 continuarem dins el PIP, que es centrarà en la part emocional. 
Esperem poder introduir o aprofundir en els nous aprenentatges dins la feina 
d’aula, tant en els estudis presencials com en els de distància. Considerem que 
el treball en noves metodologies ha estat un canvi global a nivell de centre en 
totes les modalitats. 
 
- En els estudis a distància s’ha fet molta feina en el programa Xarxa a 
Distància. Es un perfil d’alumnat diferent que requereix atenció específica i la 
gestió és complicada. Considerem que ha estat un èxit, però hem de 
sistematitzar la feina. El present curs comptarem amb un coordinador del 
programa. 
 
-  Tots els col·lectius valoren molt positivament els programes internacionals 
que es desenvolupen al centre, tant els corresponents a la formació de 
l’alumnat com els de professorat. És per això que continuarem en aquesta línia.  
 
- Tant entre el professorat com l’alumnat hi ha insatisfacció respecte a la 
conscienciació i l’ús de la llengua catalana al centre, que ja es va detectar fa 
dos cursos. S’ha començat a treballar en la coordinació de llengües a nivell 
curricular, però queda feina per fer. No s’ha avançat en la revisió del Projecte 
Lingüístic ni en la conscienciació de l’ús i respecte a la llengua catalana dins el 
centre. És un dels objectius del present curs. 
 
- Es valora molt la feina feta a través de tutoria i el suport que dona caporalia 
d’estudis als tutors. S’ha observat que és molt important l’assignació dels tutors 
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adequats als cursos, per tant s’ha arribat al màxim el consens a la hora 
d’assignar les tutories, especialment als nivells més baixos.                                                                
 
- Tenim molts d’ultraportàtils obsolets. Avançarem el sistema de lloguer de 
cromebooks a 2n d’ESO però ens queden altres dos cursos per completar el 
nivell.  
 
- Hem de fer un estudi rigorós de la problemàtica dels estudis d’FPB. Hi ha 
molts d’alumnes que no havien triat aquesta en primera opció i dona lloc a 
baixes i manca de motivació. S’ha d’estudiar la demanda. També s’ha de mirar 
si el perfil del professorat es pot ajustar més a les necessitats d’aquest tipus 
d’alumnat.                                                                                                                                                                    
 
 

- Gestió dels espais del centre 
 
-  S’estan remodelant les pistes esportives, tal com s’explica al punt 1.1. 
 
- La neteja de banys surt no conforme en les enquestes de satisfacció de 
l’alumnat. És un tema recurrent i té també a veure amb el fet que les 
instal·lacions estan obsoletes. És una de les remodelacions necessàries que 
hauria de ser assumida per la Conselleria com a responsable del manteniment 
de les instal·lacions. Hem de tenir en compte que el centre es va construir fa 
més de 40 anys i requereix un pla de manteniment i modernització. 
  
- És complicat coordinar els espais compartits pels torns de dematí i horabaixa. 
Continuarem fent feina en aquest aspecte 
 
 

- Participació de la comunitat educativa 
 

- És difícil avaluar la satisfacció del personal no docent perquè no han 
participat de forma significativa en la enquesta de satisfacció. A través de les 
comunicacions verbals dins les reunions considerem que l’ambient de feina ha 
millorat, però s’ha de modificar l’enquesta de satisfacció per tal de poder 
avaluar la situació correctament.  
 
-  El Consell d’Alumnes s’ha creat i hem de dotar-lo de contingut. 
 

- Propostes de la revisió del sistema anterior per al curs 2017-18 

� Continuar fent feina en la implantació del treball per projectes, aprenentatge 
cooperatiu i metodologies actives a 1r  i 2n i 3r d’ESO i estendre-ho a 4t 
d’ESO així com a altres assignatures: revisar els projectes fets i elaborar de 
nous. Cercar juntament amb l’IAQSE i la Dir. Gen. d’Innovació instruments 
adequats per valorar la repercussió que la introducció del treball per 
projectes, les noves metodologies, els canvis organitzatius i d’horaris i les 
noves dinàmiques d’aula i gestió de la convivència tenen en el rendiment de 
l’alumnat i l’assoliment de les competències bàsiques 
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� Continuar la formació del professorat a través del PIP i també internament, 
intentant estendre la formació a tot el professorat interessat. Hem d’aprofitar 
els coneixements del professorat del centre per tal de fer formació entre 
iguals i observacions d’aula en els diferents nivells i modalitats.  

� Potenciar la coordinació entre l’equip de projectes i els diferents 
departaments a través de les reunions d’equips docents 

� Millorar la cohesió del claustre i dels equips docents de les diferents 
modalitats d’estudis. 

� Fomentar l’adquisició de la competència lingüística en ESO a través de la 
coordinació de totes les matèries per nivells educatius. 

� Avançar en l’elaboració de materials propis adaptats al nostre alumnat i les 
seves necessitats. 

� Fer una segona passa en la introducció de la robòtica dins l’assignatura de 
Tecnologia 

� Avançar en la gestió del programa Xarxa a Distància a través de la figura 
del coordinador.  

� Millorar la cohesió dins el claustre i la participació del professorat. 

� Avançar en la conscienciació i l´ús de la llengua catalana. Revisar el 
projecte lingüístic de centre i adaptar-lo a la situació actual. 

� Fer un estudi de la problemàtica dels estudis d’FPB: demanda d’aquesta 
modalitat o d’altres, tipus de professorat adequat per aquests estudis, etc. i 
de les necessitats d’espais i dotació que necessiten al centre per a 
desenvolupar les seves activitats de forma adequada. 

� Continuar fent feina en l’àmbit de l’educació en igualtat mitjançant la 
Comissió de Coeducació, en la qual participen membres del professorat 
d’ESO, Batxillerat i FP i, a partir del curs 17/18, mitjançant també una 
comissió d’alumnat 

� Supervisar que s’executi adequadament la remodelació de les pistes 
esportives prevista. 

� Avançar en la coordinació de l’ús dels espais compartits. 

� Treballar per aconseguir la remodelació dels banys per part de la 
Consellería com a part del necessari manteniment de les instal·lacions del 
centre. 

� Treballar per a l’aprofitament al màxim dels programes internacionals del 
centre. 

� Millorar la participació de l’alumnat a través del consell d’alumnes 
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� Incorporar l’educador social al nostre centre de manera efectiva i profitosa. 
(Projecte TISOC: Projecte per la implantació del tècnic d’intervenció 
sociocomunitària) 

� Reorganitzar els horaris de reunions d’equips docents en la franja horària de 
14 a 15h per tal de facilitar la participació del professorat. Aquestes es 
convocaran quan hi hagi continguts a tractar amb punts concrets dins l’ordre 
del dia per assegurar la seva efectivitat i utilitat. Sempre que sigui possible 
s’evitarà convocar a professorat que no tengui a tot l’alumnat objecte de la 
reunió. 

 
2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 2017-18 
 
Els objectius del centre s’especifiquen a l’annex 
 
3. MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS 

 
S’especifiquen a l’annex 
 
4. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

 
4.1. Calendari i horari general del centre 
 
Horari general del centre: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 i de 15:30 a 
21:30 h  
 
El calendari del centre en els estudis de diün i distància es pot consultar als 
annexos  
 
Els dies escollits pel centre com a no lectiu són: 13 d’octubre, 7 de desembre i 
30 d’abril. 
 
4.2. Criteris Pedagògics per a l’elaboració dels ho raris del centre 

(alumnat i professorat)  

Per a l’assignació de grups al professorat es tindrà en compte la normativa i 
instruccions vigents. A més es tindran en compte els següents criteris: 

DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES DE DISTÀNCIA  

• Per tal de facilitar horaris compactes d’horabaixa, els horaris de distància 
comptaran amb el menor nombre de professorat possible de cada 
departament. En el cas que un professor hagi de compartir horari de 
dematí i horabaixa es procurarà, sempre que sigui possible, que per 
cada horabaixa amb horari complet el professor lliuri el dematí 
corresponent (excepte els horaris dels dimecres del professorat d’FP i en 
casos excepcionals). L’horari d’horabaixa és de 15:30 a 21:20 

Per la selecció del professorat a distància se li tindrà en compte: 
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1. Participar al curs de formació a distància del centre. 
2. Experiència en educació a distància. 
3. Cursos d’aprofundiment en les tecnologies de la informació (eines 

d’Internet, compressió d'arxius, tractament senzill d'imatges, 
presentacions multimèdia, elaboració de pàgines web senzilles, ...). 

4. Cursos de TIC aplicades a l’Educació o a l’àrea específica. 
5. Altres 

• En els horaris de distància, l’assignació de hores de tutoria individual i 
complementàries de dedicació a Moodle dependran del nombre 
d’alumnes matriculats al curs anterior, del número de matèries diferents 
que fa cada professor i del grau d'actualització i continguts de l'aula 
virtual. 

• Un professor compartit de matí i horabaixa no pot ser tutor. 

DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES D’FP  

• En els horaris de cicle formatiu d’educació infantil, per escollir matèria es 
prioritzarà l’especialitat de Serveis o intervenció. Es prioritzarà que cada 
professor imparteixi el mateix mòdul a les diferents modalitats 

DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES DE DIÜRN  

• El cap de departament ha de vetllar per tal que el professorat del cos de 
mestres pugui tenir horari complet dins el primer cicle. 

• Es procurarà que cada professor no tingui més de 3 nivells diferents. 

• Un sol professor no farà més de 3 hores de desdoblament, tret de 
cassos especials que es justificaran davant el cap d’estudis. 

• A l’hora de repartir les matèries, el nombre de professors per nivell 
educatiu no pot ser superior a 2 amb l’objectiu de reduir l’equip docent. 
Els departaments han d’establir criteris de rotació per tal que un 
professor no hagi d’agafar el mateix nivell cada curs. 

• La distribució es farà, sempre que sigui possible, per consens, tenint en 
compte els criteris pedagògics aprovats pel claustre i procurant que el 
repartiment sigui equilibrat per a tots els membres del departament (amb 
plaça definitiva o sense), tret dels casos en els quals s’hagin aprovat 
altres criteris pedagògics de distribució de grups específics pel 
departament. En cas que no hi hagi consens, la distribució es farà per 
roda, començant pel professor més antic en el cos. Cada membre del 
departament triarà un grup per torn, complint els criteris abans 
esmentats 

• Els departaments (a excepció del dep. D’orientació) faran a la direcció 
una proposta de distribució dels grups, les matèries i els mòduls que 
corresponen als seus membres. Si aquesta distribució no compleix els 
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criteris abans esmentats el cap d’estudis podrà requerir que es realitzi 
una altra distribució 

• Si el departament compta amb mitja jornada,o qualque altre bloc d’hores 
de distància, el professorat que triï aquest bloc d’hores no podrà triar 
grups a la primera ronda sinó que s’haurà d’esperar a la segona ronda. 

• Les tutories i hores de projectes s’assignaran des de caporalia d’estudis 
de forma nominal, intentant en la mesura de lo possible pactar abans 
amb el professor.  

• Els professors que siguin tutors i projectes han de donar també la seva 
matèria si és possible amb l’objectiu de reduir l’equip docent. 

• Els caps de departament al menys faran 3 dies en horari de dematí per 
tal de facilitar la coordinació amb els membres del departament i amb 
l’equip directiu. Els cassos excepcionals, degudament justificats, els 
haurà d’aprovar la direcció. 

• El professorat que no tingui plaça definitiva o comissions de serveis al 
centre no podrà triar grups. 

• La direcció del centre estudiarà la proposta d’assignació de grups i hores 
i les peticions de flexibilització horària i la confirmarà o, si el 
funcionament del centre ho exigeix, la modificarà raonadament, d’acord 
amb les competències del director que estableix el ROC. 

A l’hora de confeccionar els horaris de l’alumnat es tindrà en compte: 

• Tots els grups d’ESO començaran a les 8:00 h tots els dies i acabaran a 
les 14:00. Hi haurà dos patis 

• Es prioritzarà davant la resta de peticions l’ocupació d’aules, ja que el 
centre té unes mancances importants d’espais. 

• A les següents matèries hi haurà dos professors a l’aula a totes les 
hores 

1r d’ESO : Català. Castellà, Matemàtiques, Biologia i Geologia, Ciències 
Socials, Anglès 

2n d’ESO : Català. Castellà, Matemàtiques, Anglès, Tecnologia 

3r d’ESO  Anglès 

4t d’ESO Anglès 

• A les següents matèries hi haurà desdoblaments d’algunes hores. 

1r d’ESO  : Educació plàstica, Música, Educació física ( als grups on hi ha 
alumnes motòrics) 
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2n d’ESO Física i Química, socials, Educació física ( als grups on hi ha 
alumnes motòrics) 

3r d’ESO Català, Biología i Geología, Física i Química, tecnologia, Educació 
física ( als grups on hi ha alumnes motòrics) 

Professorat de diürn:  

• Cada professor amb plaça definitiva o comissió de serveis/pràctiques 
amb possibilitat de continuar en el centre, marcarà les seves 
preferències de la següent manera: dues sessions en les quals voldria 
no tenir classe que se marcaran amb X i es consideraran preferents i 
altres tres sessions que es marcaran amb P i tindran menor nivell de 
preferència. En tot cas l’horari definitiu quedarà condicionat per les 
necessitats del centre i de la confecció dels horaris de l’alumnat. 

• El professorat amb fills menors de 12 anys tindrà prioritat en les seves 
demandes de comptabilització de la vida familiar i laboral. 

Professorat de distància:  

• Cada professor haurà d’escollir dos dies per sortir a darrera hora ( 21:20 
h ) i dos dies a primera hora (15:30 h) 

Professorat de diürn i distància:  

• Poden demanar un mati sense classe si tenen 5 o més hores pel vespre. 
• Els professor que tenen 4 o menys hores pel vespre, realitzaran un dia 

un horari compartit mati i horabaixa ( darreres hores del matí i primeres 
d’horabaixa). 

El nombre de períodes lectius del professorat estarà comprès entre 19 i 21 per 
setmana. 

Cada període lectiu que superi els 19 serà compensat per períodes 
complementaris i la distribució serà la següent: 

19 lectius i 8 complementaris + 1h de RED (reunió d’equip docent) 
20 lectius i 7 complementaris 

Les hores complementaries es distribuiran entre : 

• Guàrdies de passadís, pati i biblioteca ( entre 1 i 6) . 
• Coordinacions ( poden tenir hores lectives i/o complementàries. 
• Visita a pares (1 període). 
• Dedicació a departament : 1h per als departaments de 6 o més 

professors. 
• Tutories individualitzades ( entre 1 i 2 períodes) 
• Reunió de departament (1 període) 
• Dedicació a aules virtuals (1 període). 
• Dedicació a tutories. 
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Professorat major de 55 anys:  

El professorat major de 55 anys tindrà una reducció d’una hora lectiva i dos 
complementaries 

Número de guàrdies:  

El màxim d’hores de guàrdies que pot realitzar un professor son 5 guàrdies de 
passadissos i 1 de patí. 

Dues guàrdies de pati comptaran com a 1 hora complementària 

El nombre de guàrdies es reduiran en els següent casos: 
• Coordinacions o participació en algun projecte del centre: 
• Tutors 
• Realització de més de 20 hores lectives. 

Els següents càrrecs tindran reducció d’hores lectives: 

• Tutors de 1r cicle d’ESO :5 h 
• Tutors de 2n cicle d’ESO : 2 h 
• Tutors de batxillerat: 1h 
• Cap de departament : 3 o 1 hores lectives (1 h d’assistència a CCP + 2 

hores de dedicació a cap de departament) segons el nombre de 
membres del departament. 

• Càrrecs directius. 
• Professors de projectes: 2 hores de reducció que es dedicaran al 

disseny i coordinació de projectes. 

Les següents coordinacions tindran reducció d’hores lectives.: 

• Coordinació de xarxipèlag. 
• Coordinació d’aules virtuals. 
• Coordinació de comunicació i activitats extraescolars. 
• Coordinació de qualitat 
• Coordinació de riscs laborals. 
• Coordinació d’estudis a distància 
• Coordinació de serveis externs ( AMPA, transport escolar,etc). 
• Coordinació de medi ambient 
• Coordinació de reutilització de llibres de text 
• Coordinació del Consell d’alumnes i de Coeducació. 
• Coordinació d’Erasmus Plus 

L’assignació d’hores dependrà del nombre total d’hores adjudicades per la 
conselleria i el còmput general d’hores de cada departament. 
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4.2.1 Comissions i coordinacions curs 2017/18 
 
COMISSIÓ/COORDINACIÓ FUNCIONS 

 
Coordinador d’aules virtuals 
i d’informació interna  

• Obrir el correu electrònic oficial del centre i redireccionar-lo 
• Repartir la correspondència del centre 
• Col·laborar en la introducció de dades econòmiques al 

programa EcoIB 
• Gestionar la creació i manteniment de les aules virtuals 

Coordinador de la biblioteca • Gestionar els fons de llibres de la biblioteca i els préstecs 

Coordinador  del Programa 
ERASMUS+ Escolar 

• Elaborar nous projectes 
• Col·laborar en la gestió dels projectes europeus ja en marxa 

Coordinador de Distància • Col·laborar amb el Cap d’Estudis de distància en l’orientació,  
la tutorització i l’atenció de l’alumnat de distància 

• Enllaç entre l’institut i el centre penitenciari 

Coordinadora del Programa 
ERASMUS+  Educació 
Superior (FP) 

• Organitzar i coordinar activitats dins del marc del projecte 
Erasmus+ 

Coordinador d’imatge 
externa del centre  

• Dissenyar i actualitzar la pàgina web del centre 
• Crear comptes de l’IES en xarxes socials i mantenir-les 
• Difondre informació del centre i de les activitats 

desenvolupades 

Coordinador 
d’extraescolars 

• Organitzar i coordinar el funcionament de les activitats 
extraescolars  

 
Coordinador de la comissió 
de llibres de 2a mà 

• Recollir i vendre llibres de text de 2a mà 
• Gestionar el préstec de llibres de text als alumnes amb greus 

problemes econòmics 

Coordinador de medi 
ambient  

• Reciclatge 
• Altres ( energia, contaminació acústica, venda de productes 

al bar...)  

Coordinador de qualitat • Fer el seguiment del sistema de qualitat i els indicadors  

Coordinador de riscos 
laborals 

• Elaborar i fer el seguiment de la documentació de riscos 
laborals 

• Elaborar i fer el seguiment del pla d’evacuació del centre 

Coordinador Consell 
d’Alumnes 

• Dinamitzar i coordinar les activitats del Consell d’Alumnes 

Coordinador Comissió de 
Coeducació  

• Dinamitzar i coordinar les activitats de la Comissió de 
Coeducació 

Coordinador d’activitats 
solidàries 

• Organitzar i coordinar activitats solidàries 

Coordinador de xarxipèlag  • Mantenir el sistema informàtic 

Coornador normalització 
lingüística 

• Revisar, redactar i consensuar PLC 
• Fomentar activitats que foment l’ús i respecte de la llengua 

catalana 

Coordinador Xarxa a 
distància 

• Coordinar amb els centres usuaris d’aquest servei 

 
ASSIGNACIÓ DE COORDINACIONS 

AULES VIRTUALS I VICESECRETARIA JAUME PUPPO 
C. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA FELIP MUNAR 
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CONSELL D’ALUMNES  LAURA MONZÓ 

COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ MARTA FRANCO, NADIA LASSEL, MARIA 
HOMAR 

DISTÀNCIA MIQUEL RIGO 
ERASMUS+ ESCOLAR M. DEL PINO PÉREZ / RAQUEL MARIA ORIO 
ERASMUS CFEI (Projectes internacionals) CARMEN MANRIQUE 
EXTRAESCOLARS XIM MOLLÀ 
FACEBOOK I WEB CATALINA BESTARD 

LLIBRES 2a MA CRISTINA BIBILONI 
JOANA M. MONSERRAT 

MEDI AMBIENT PERE CRESPÍ 
QUALITAT RAQUEL MARIA ORIO 
RISCS LABORALS MARIA MAGDALENA VERGER 
SOLIDARITAT CATALINA FUSTER 
XARXIPELAG LLORENÇ SASTRE 
TREBALL COOPERATIU MIQUEL BENNASSAR 
BIBLIOTECA  CARME RUBIDO 

 
 

4.3. Calendari de reunions i avaluacions  
 

 
4.3.1. Calendari d’avaluacions 
 
AVALUACIÓ ESO , 1R BTX  i CFEI 2N BTX 
Avaluació Zero 23, 24, 25 I 26 octubre 
1a avaluació 27,28, 29, 30 novembre 
2a avaluació 12, 13, 14, 15 març 
Ordinària 20, 21 Juny 25 maig 
Extraordinària 5 de setembre 
 
AVALUACIÓ Batxillerat distància 
1a avaluació 11 a 22 de desembre 
2a avaluació 26 de febrer a 9 de març 
Final 2 a 11 de maig 
Extraordinària 3 – 4 de setembre 
 
AVALUACIÓ ESPA Semipresencial 
1r quadrimestre 29 de gener a 6 de febrer 
2n quadrimestre 4 a 12 de juny  

 
AVALUACIÓ FPB Informàtica i Comunicacion 
1a avaluació 11 a 15 de desembre  
2na avaluació 19 a 23 de març (1r FPB) 

9 a 13 d’abril (2n diürn, 2n FPB)  
Ordinària 4 a 8 de juny 

 
 
AVALUACIÓ Formació Professional CFGS Ed. Infantil 
1a avaluació 14 a 19 de desembre  
2na avaluació 22 a 27 de març (1r diürn, 1r vespertí, 2n nocturn) 

8 a 13 de març (2n diürn, 2n vespertí, 3r nocturn)  
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Ordinària 7 a 12 de juny 

 
4.4.2. Horari de les reunions d’organització interna  
 
REUNIÓ HORARI 
Reunió de departaments pedagògics Segons horari 
Reunió CCP Divendres 11:05 -12:00 
Reunió d’equip directiu Dijous 10:10 - 11:05 
Claustre i reunions equips docents Dimecres  14:05 - 15:00 
Consell escolar Segons necessitats i disponibilitat dels membres 
Reunió de tutors 1r ESO Dilluns 8:55 - 9:50 
Reunió de tutors  2n ESO Divendres 12:15 - 13:10 
Reunió de tutors  3r ESO Dimecres 8:55 - 9:50 
Reunió de tutors  4t ESO Dimecres 12:15 - 13:10 
Reunió de tutors  Batxillerat Dimecres 10:10 - 11:05 
Reunió de tutors FPB Dilluns 17:20 -18:15 
Reunió de tutors CFGS Dimecres 11:05 - 12:00 

Reunions equips docents 1r ESO Dilluns 14:05 - 15:00 
2n ESO Dimarts 14:05 - 15:00 
3r ESO Dimecres 14:05 - 15:00 
4t ESO Dijous 14:05 - 15:00 
 

Equip docent distància Divendres 8:55 – 9:50 

 
 

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

-Les entrevistes individuals es concertaran a petició de les famílies, del 
professorat o del tutor. Les cites es concertaran a través de l’agenda de 
l’alumnat. Els tutors al manco han de parlar una vegada al llarg del curs 
amb les famílies. 
-Es farà una reunió inicial a principi de curs amb les famílies de 1r d’ESO 
-Es convocaran els nivells d’ESO i Batxillerat desprès de l’avaluació zero 
-Desprès de cada avaluació el dimecres de 2 a 3 tots els professors d’ESO i 
Batxillerat estaran presents al centre per a rebre les famílies que vulguin fer 
qualque consulta 
- Als nivells de 3r i 4t d’ESO es convocaran les famílies al tercer trimestre 
per tal de fer una orientació acadèmica i professional  

 
4.5. Mesures per a l’optimització i aprofitament de ls espais i recursos 

 
Principalment farem un esforç per coordinar l’ús de les instal·lacions 
compartides en estudis de matí i horabaixa. 
 
4.6. Estat de les instal·lacions i equipaments 
 
Es pot consultar a l’annex  

 
4.7. Calendari d’activitats extraescolars 
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Es pot consultar a l’annex 
 
 Finançament de les activitats, sortides escolars i  viatges 
 
Viatges /sortides 
 
Els alumnes hauran d’assumir per complet el cost de la sortida. Si algun 
alumne en concret té problemes econòmics greus, el departament d’activitats 
extraescolars intentarà assumir parcialment o total el cost; per aquest motiu es 
crearà un fons arrodonint per excés el cost de les sortides. 
 
Per a les sortides amb alumnes de NEE ,  cas d’haver de contractar un autobús 
adaptat o d’haver de  dur un acompanyant  específic que suposi un increment 
del cost de la sortida, el departament d’orientació  es farà càrrec del 
pagament de la diferència d’aquest increment. 
 
Si la sortida es fa dins l’horari escolar no es pagarà al professorat cap despesa.  
 
Els viatges d’estudis, sempre que sigui possible, es contractaran amb pensió 
completa. El centre podrà assumir el desplaçament del professorat a l’aeroport 
o el port, sempre que siguin dins del mateix municipi i el Consell Escolar 
establirà les possibles compensacions per dietes al professorat en cas que no 
s’hagi pogut contractar la pensió completa. 
 
Activitats dins el Centre 
 
Les despeses derivades d’activitats d’un departament concret aniran a càrrec de 
l’alumnat o del propi departament. Les despeses derivades d’activitats de tot el 
centre (celebracions de Sant Antoni i Sant Sebastià, jornada cultural, etc) aniran a 
càrrec del pressupost d’Extraescolars (material, premis,etc.) 
 
Finançament d’activitats a través del Fons d’Emergència 
El centre compta amb el fons d’emergència que s’ulitlitzarà per al finançament 
parcial o total de sortides escolars a alumnat amb pocs recursos econòmics. La 
caporalia d’estudis, els tutors i una comissió del Consell Escolar vetllaran per tal que 
els recursos s’aprofitin adequadament prioritzant l’alumnat amb més necessitats 
econòmiques.  
 
5. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DEL S RESULTATS 

ACADÈMICS 
 
S’especifiquen al pla anual del curs 2017-18. 
 
Les dades es recolliran a través del sistema de qualitat implantat al centre i es 
seguirà el calendari de mesura especificat en cada un dels indicadors, no obstant, i 
tal com és normatiu dins el sistema de qualitat al manco es realitzarà una revisió de 
tot el sistema, que inclou la mesura de tots els indicadors, una vegada per curs a 
través de la revisió anual del sistema. 
 
6. PROJECTES INSTITUCIONALS, PLANS DEL CENTRE   
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6.1. Documents institucionals 

 
6.1.1. Plans d’actuació. Previsions per al curs 

 
6.1.1.1. Pla d’actuació del projecte lingüístic del  centre. Línies d’actuació.  

S’ha creat una comissió lingüística que farà una segona passa en l’elaboració del 
projecte lingüístic i en consensuar línies d’actuació respecte a les llengües oficials i 
activitats en llengües estrangeres. 
 
El centre és molt complex donat que hi conviuen modalitats educatives molt 
diferents. A través de la CCP s’ha consensuat que es comenci a fer feina més 
intensament en els nivells presencials obligatoris i posteriorment avançar en els post-
obligatoris, FP i adults. 
 
Dins els objectius d’aquesta PGA es contempla un treball a través dels equips 
docents en consensuar mesures i objectius entre els departaments de llengües amb 
la col·laboració de tots els altres departaments donada la importància vehicular de 
les llegües en totes les altres assignatures i la interdisciplinarietat de diverses 
activitats com ara els projectes. 
 

6.1.1.2. Accions anuals del pla d’acolliment/progra ma d’acolliment 
lingüístic i cultural (PALIC) 

 
El Pla d’Acollida Lingüística i Cultural de l’IES Antoni Maura està adreçat a l’alumnat 
nouvingut que necessita integrar-se al centre i moltes vegades a l’entorn social i 
cultural.  Es planteja els següents objectius: 

- Potenciar el sentiment de pertinença a una nova comunitat a través del vincle 
amb el grup classe, el tutor/a i el centre educatiu. 

- Augmentar les competències lingüístiques que permetin a l’alumnat nouvingut  
la realització de tasques acadèmiques i socials. 

- Garantir que tot l’alumnat reconegui i respecti els trets que defineixen tant la 
cultura pròpia de les Illes Balears com d’altres de l’entorn. 

- Reconèixer la identitat i la història educativa, social i familiar que duu implícit 
l’alumnat nouvingut ja que són el punt de partida per aplicar les estratègies 
d’ensenyament adequades. 

- Aconseguir que el nou alumnat comprengui el funcionament del centre i s’hi 
adapti en relació amb els companys i professors. 

La premissa bàsica és que l’alumnat nouvingut convisqui un nombre important 
d’hores amb la resta del grup classe. 

La primera acollida al centre la realitza el professor tutor que és l’encarregat de fer el 
seguiment de l’alumne i ajudar a la integració dins el grup de referència. 

Algunes hores a la setmana (depenent del grau de necessitat) l’alumnat rebrà 
classes a fora de l’aula en petit grup d’iguals per potenciar els aspectes lingüístics. 
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L’encarregat de fer aquestes classes és durant el curs 2017-18 un membre del 
departament d’orientació que també s’encarrega de fer un seguiment personal de 
l’alumnat. 

Dins el grup classe l’alumne compte amb l’ajuda del professor de suport i en casos 
concrets quan el desconeixement lingüístic és molt gran, l’alumne treballa dins l’aula 
amb un material específic basat en l’aprenentatge de les llengües, aquest material el 
prepara el departament d’orientació. 

El departament d’orientació dedica 6 hores setmanals a aquest programa. 

Durant aquest curs es beneficien del programa PALIC 14 alumnes. 

6.1.1.3. Accions anuals del pla de convivència. Act uacions previstes en 
la consecució dels objectius del pla de convivència  que per a aquest 
curs es consideren prioritaris 
 

Des de l’institut s’impulsen activitats que fomenten la convivència en el centre. El 
present curs tenim previst: 

- Organitzar una acampada amb l’alumnat de 1r d’ESO durant el primer 
trimestre per tal de crear cohesió de grup entre l’alumnat i amb el professorat i 
augmentar el sentiment de pertinença al centre. 

- Treballar a través de la Comissió de Coeducació en el projecte de igualtat. 
- Fomentar la participació de l’alumnat a través del Consell d’alumnes 
- Formar al professorat a través del PIP en els conceptes de Mindfulness, de 

manera que ho puguin fer servir tant a classe com en el seu desenvolupament 
personal i professional 

 
 6.1.1.4. Pla d’actuació anual del departament d’or ientació – equip de 
suport 
 

Annex 
 
 6.1.2. Plans per a la revisió, seguiment o modific ació dels projectes 
institucionals  

 
El PEC, ROF, Pla de Convivència són documents vigents que no es revisaran 
el present curs 
 
6.1.2.1. Concreció curricular 

Tal com s’indica als objectius d’aquesta PGA considerem que hem de fer un esforç 
d’adaptació real de les programacions dels departaments a la realitat del nostre 
centre i del nostre alumnat així com adaptar-les a la normativa vigent. Per tal de fer-
ho de una manera correcta i realment correcta i realment útil tenint en compte les 
competències bàsiques considerem que hem de fer prèviament un esforç per arribar 
a una visió comú i de consens quant a objectius i criteris entre el professorat a través 
de les reunions d’equips docents i CCP i un esforç de coordinació entre els 
departaments afins que puguin desenvolupar continguts compartits. Tenint això en 
compte el nostre objectiu el present curs és que cada departament desenvolupi al 
menys la programació d’una assignatura per competències i adaptada al nostre 
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alumnat, de manera que posteriorment pugui servir com a base per a la modificació 
de la resta de programacions. 
 

6.1.2.2. Projecte lingüístic del centre (PLC) 
 
S’ha començat al feina per a l’elaboració del PLC, com es comenta en el punt 
6.1.1.1. 
 

6.1.2.3. Programes per a la millora de l’aprenentat ge i el rendiment 
(PMAR) 
 

El curs passat el professorat va avaluar negativament el funcionament del PMAR, 
especialment en el nivell de 2n d’ESO. L’alumnat estava molt desmotivat i finalment 
el professorat també. El curs 2017-18 plantejarem la inclusió de l’alumnat del PMAR 
dins els grups ordinaris, als quals assignarem recursos d’atenció a la diversitat, de 
manera que l’alumnat de PMAR tengui suport però a la vegada tengui alumnat 
oridnari de referència, el que considerem important per a evitar la segregació i que 
conformin grups homogenis d’alumnat amb dificultats. 
 
S’introduirà la figura de tutor individual per al alumnes de PMAR.  

 
 
6.2. Plans i programes específics de centre 

 
 

6.2.1 Organitzats per les Administracions educative s o per aquestes en 
col·laboració amb altres Administracions o organism es 
 
          6.2.1.1.Erasmus + 

 
Actualment participem en programes ERASMUS + tant per al professorat com per 
l’alumnat. 
 
Erasmus + Finlandia: Mejora de las competencias del profesorado de ESO para 
avanzar en el cambio de modelo educativo  
Erasmus + Suecia y Dinamarca: Un título un futuro. 
Erasmus + FP. Mobilitat d’estudiants i personal docent per a la formació i l’intercanvi  
d’experiències i pràctiques formatives 
 

6.2.1.2. Programa Xarxa a Distància 
 

Des del curs passat desenvolupam el Programa Xarxa a Distància que ofereix a 
alumnat presencial d’altres centres la possibilitat de cursar a distància assignatures 
que per manca de recursos o de matrícula no poden ofertar els seus centres 
d’origen. Aquest programa està clarament en expansió i està suposant l’adaptació 
tant del professorat com de les aules virtuals i materials a aquest tipus d’alumnat que 
no són pròpiament adults i no estan avesats a aquesta modalitat d’estudis. També 
suposa un enorme esforç de coordinació, el que ha suposat crear la figura de 
coordinador del programa. 
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6.2.1.3. Xarxa de Instituts Connectats pel Canvi  
 

Aquesta es va crear fa dos cursos a proposta nostra amb la col·laboració de l’IRIE i 
la UIB. Implica la possibilitat de compartir materials, objectius, inquietuds, idees i 
formació amb altres centres. Considerem que la feina conjunta és enriquidora i 
positiva. 
 

6.2.1.4. PIP 
 

Continuarem la feina de formació interna y externa i d’implementació que vam 
començar el curs passat, que considerem positiva per a la consolidació d’una línia de 
centre en els estudis obligatoris. 
 
Al llarg del curs hem d’elaborar una nova proposta de PIP. 

 
6.2.1.5. Programa de Qualitat 

 
Continuem en el programa de qualitat. El darrer curs ja vam engegar una nova línia 
de caire més pedagògic dins aquest programa i continuarem fent feina en aquest 
sentit. 

 
6.2.1.6. Programa de Formació en Centre per a l’equ ip de distància 
 

Continuarem amb la formació del professorat dels estudis d’ESPA semipresencial i 
Batxillerat a distància. Aquesta formació i posteriorment la seva implementació 
juntament amb la nova normativa per a aquest nivell educatiu suposen el redisseny 
de les aules virtuals, el que implica una enorme feina per part del professorat 
corresponent així com del cap d’estudis i coordinadors d’aquests estudis. Es 
dediquen el curs 2017-17 hores curriculars per a facilitar la consecució d’aquest 
objectiu. 
 
Considerem que aquesta formació implica l’aplicació de noves metodologies i 
redisseny de materials docents que ajudaran a unificar criteris i a consolidar una línia 
de centre en aquest nivell educatiu. 
 
          6.2.1.6. Programa RobotIB  
 
Participem com a centre formador i també professorat del centre rep formació per tal 
d’integrar la robòtica a través de l’assignatura de tecnologia. 
 
 
6.2.2. Organitzats i/o dissenyats pel centre 
 

6.2.2.1. Introducció de l’ensenyament per projectes  i treball cooperatiu a 
l’ESO 

 
Des de fa 4 cursos el centre a introduït progressivament els projectes i treball 
cooperatiu a l’ESO. El curs 2017-18 s’introduiran en el nivell de 4t d’ESO el que 
implicarà l’elaboració del materials corresponents. Una gran dificultat és que no 
comptem amb ordinadors adequats per tal que l’alumnat els pugui emprar a classe 
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en aquesta o d’altres assignatures. Per altra part som conscients del sobreesforç que 
l’elaboració dels nous materials implica per al professorat i els membres de l’equip 
directiu que ho coordina. Es destinen hores curriculars per a facilitar la consecució 
d’aquest objectiu. 

 
6.2.2.2.Pla de formació intern del centre 
 
 

 
DATES CURS/TALLER  FORMADOR DESCRIPCIÓ 

 

21/09/2017 

16:00-18:00 

Aula 119 

 
Entorn 
d’aprenentatge 
MOODLE (iniciació) 

 
Jaume Puppo 

 
Treballarem les eines bàsiques d'edició de contingut, 
fòrums i tasques dins un curs de moodle. 

 

28/09/2017 

16:00-18:00 

Biblioteca 

 
Ús del quadern del 
professor 
IDOCEO 
(compatible amb 
IPAD ) 

 
Xim Mollà 
Yolanda Martínez 

 
Importació d’alumnes, registre de qualificacions, 
agrupaments, faltes, diari,... 

 

3/10/2017 

16:00-18:00 

Biblioteca 

 
Estructures 
d’aprenentatge 
cooperatiu Nivell I 

 
Miquel Bennàsar 

 
Continguts: 
Principis de l’aprenentatge cooperatiu. 
Formació d’equips 
Estructures d’aprenentatge cooperatiu. 

10/10/2017 

16:00-18:00 

Biblioteca 

Aprenentatge 
basat en projectes 
(ABP) 

 
Laura Monzó 

 
Metodologia d’aprenentatge basat en projectes, 
estructura, principis, exemples.  
Com fem els projectes al centre  

 

7/11/2017 

16:00-18:00 

Biblioteca 

 
Avaluació per 
competències 

 
Laura Monzó 

 
Instruments i procediments d’avaluació per 
competències ( portfoli, diari, rúbriques, 
autoavaluació, coavaluació,...) 
Metodologies per realitzar  una avaluació per 
competències 
Feedbacks 
Exemples de pràctiques a l’aula . 
 

 

 
 
          6.2.2.3. Projecte FP “Art i Pedagogia” 
 
Projecte d’innovació que implica la coordinació dels mòduls DI,EC,JOC i DC 
per tal de formar a l’alumnat de CFGS d’Educació Infantil en la relació de l’art 
amb el desenvolupament dels infants. S’executa a escoletes i també a través 
de visites i la participació d’experts externs. 
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Annexos PGA 
7.1. OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB  EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT  

- Objectius proposats en relació amb el rendiment acadèmic: els que el centre es proposa aconseguir en el curs acadèmic a partir de l’anàlisi i de les 
propostes de la Memòria del curs anterior, dels resultats acadèmics anteriors i d'altres objectius nous que es vulguin incloure a la PGA en relació amb el 
rendiment acadèmic de l’alumnat. Cal especificar els indicadors d’assoliment (que permetran comprovar de manera objectiva i mesurable el grau de 
consecució de cada objectiu), així com les accions o mesures que es proposen dur a terme en cada un dels objectius, i les persones o òrgans responsables. 
 

 OBJECTIUS PROPOSATS  ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA 
CONSECUCIÓ 

INDICADORS D’ASSOLIMENT RESPONSA-
BLES 

QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ  

PT1 Millorar el percentatge de titulats en 4t d’ESO 
i 2n de Batxillerat 

Desenvolupament de metodologíes actives 

Seguiment d’alumnat a través de les reunions 
d’equip docent 

+ 5% de titulats en 4t d’ESO i 2n de Batxillerat 

IN020406 

Cap d’estudis 

PT2 Millorar el percentatge de tutulats a ESPA i 
BATXD 

Millora del seguiment de l’alumnat a través de 
l’assignació de tutors en els nivells d’ESPA, 
BATXD i alumnat de Xarxa a Distància (Creació 
d’aules virtuals de tutoria) 

Creació i posada en marxa de les aules virtuals de 
tutoria per aquests nivells i assignació de tutors. 

IN020410 

Cap d’estudis dist 

Tutors distància 

PT     

QUANT A TITULACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS ALUMNES QUE IN ICIAREN ELS ESTUDIS  

TG1 Disminuir la tassa d’abandonament Seguiment d’alumnat a través de les reunions 
d’equip docent i tutors 

Derivació de casos d’absentisme a la TISOC, 
Policía Tutor, Serveis Socials o Fiscalía de 

- 5% d’abandonaments 

IN020501 

Cap d’estudis i 
coordinadora 
Erasmus+ escolar 
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 OBJECTIUS PROPOSATS  ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA 
CONSECUCIÓ 

INDICADORS D’ASSOLIMENT RESPONSA-
BLES 

menors 

Activitats dins el programa Erasmus+ “Un título 
un futuro” 

TG2     

TG...     

QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS  

R1     

R2     

R...     

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS  

RR1 Disminuir el nombre de repetidors Seguiment de repetidors a través de les 
reunions d’equips docents 

Assignació de tutors individuals a l’alumnat de 
PMAR 

- 5% repetidors en els nivells d’ESO. 

IN020411 

Tutors 

RR2     

RR...     

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

NESE 
1 

Augmentar la tasa de titulació d’alumnat 
NESE 

Seguiment de l’alumnat NESE a través de les 
reunions d’equips docents 

+5% alumnat NESE titula. 

IN020412 

Tutors 

DOP 
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 OBJECTIUS PROPOSATS  ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA 
CONSECUCIÓ 

INDICADORS D’ASSOLIMENT RESPONSA-
BLES 

NESE 
2 Reorganitzar el programa PMAR 

Reassignar alumnat de PMAR i professorat de suport 
al programa i fer-ne una valoració 

Seguiment trimestral de l’alumnat de PMAR  

Valoració a final de curs > 6 IN020502 
Caps d’estudis 

NESE 
... 

    

QUANT A LES TAXES D’IDONEÏTAT  

TI 1     

TI 2      

TI ...     

QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR  

AB 1 Millora del seguiment de l’absentisme 
freqüent o crónic 

Establir les funcions de la TISOC + 15 casos de seguiment per part de la TISOC 

IN020503 

DOP 

AB 2     

AB ...     

QUANT ALS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA (qua n s’hagi dut a terme)  

AVD 
1 

    

AVD 
2 
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 OBJECTIUS PROPOSATS  ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA 
CONSECUCIÓ 

INDICADORS D’ASSOLIMENT RESPONSA-
BLES 

AVD 
... 

    

QUANT A LES MESURES PROPOSADES PER A LA MILLORA DEL S RESULTATS ACADÈMICS  

MP 1 Millora dels materials per l’alumnat de estudis 
d’ESPA i BATXD 

-Desenvolupar apunts digitals basats en el llibre 
de Moodle 

-Desenvolupar activitats online i organitzar les 
qualificacions dins l’eina qualificacions de 
Moodle 

- Instal·lar el format grid a les aules virtuals 

50% de les matèries desenvolupades en llibres 
Moodle    IN020302 

90% de les aules BAD tenen activitas online i 
qualificador en funcionament  IN020303 

 
90% de les aules tenen format grid configurat 

IN020304 

 

Cap estudis dist 

Coordinador 
BATXD 

Desenvolupar aules model a ESPA i BATXD 1 aula model creada a ESPA i/o BATXD 

IN020305 

Cap estudis dist 

Coordinador batx 

Coordinador aules 
virtuals 

MP 2 Aplicació de la nova normativa del Programa 
Xarxa a Distància 

Modificar les orientacions i programacions de 
distancia per adaptar-les a la nova normativa 

90% de les orientacions están adaptades al 
programa Xarxa a Distància   IN020201 

Cap estudis dist 

Inspectora 

MP ...     

 
índex  
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7.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 2017-2018 

 
- Objectius específics que el centre es proposa aconseguir en el curs acadèmic a partir de l’anàlisi i de les propostes de la Memòria del curs anterior i d'altres 
de nous que es vulguin incloure en la PGA, els indicadors d’assoliment (que permetran comprovar de manera objectiva i mesurable el grau de consecució de 
cada objectiu), així com les accions o mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels objectius, i les persones o òrgans responsables. 
 
 

 OBJECTIUS PROPOSATS  ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA 
CONSECUCIÓ 

INDICADORS D’ASSOLIMENT RESPONSA-BLES  

A) En l’àmbit pedagògic  

P1 

Continuar la formació del professorat 

Formació interna i externa a través del PIP 

Formació en Moodle del professorat de la modalitat 
a distancia.  

Formació interna del professorat de secundària 

Activitats a través de la Xarxa ICC 

≥ 20 professors participen al PIP  IN060201 

≥ 10 professors de distancia participen en la formació 

Moodle  IN060202 

Es crea un aula virtual de formació amb tots els 

manuals  IN060203 

Caps d’estudis 

P2 Implantar els projectes a 4t d’ESO I continuar la 
implantació en altres nivells d’ESO 

Dissenyar els projectes de 4t d’ESO 

Revisar els projectes dels altres nivells 

5 projectes dissenyats i implementats a 4t d’ESO 

IN020306 

Coordinadora de 
projectes de 4t ESO 

P3 

Potenciar la coordinació pels estudis d’ESO i 
Batxillerat entre diferents departaments i també amb 
l’equip de projectes 

Canvi de dinàmica en les reunions d’equips docents 
d’aquest nivell educatiu 

Priorització de la coordinació per fomentar la 
competència lingüística a l’ESO 

Programacions per competències i adaptades al 
nostre alumnat  

≥ 5 reunions d’equips docents inclouen la competència 

lingüística dins els temes tractats IN060301 

Al manco una programació feta per competències per 
departament que pugui servir com a model per a 

elaborar posteriorment la resta IN020202 

Caps d’estudis 

Caps de 
departament 

P4 
Continuar la implementació del Programa de robòtica 
en l’assignatura de tecnologia 

Formar altres centres en robòtica per tal de fomentar 
el treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències 

Consolidar el concurs First Lego League com a 

≥20 centres es formen   IN060204 

 

Professorat dep. 
tecnologia 
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contingut curricular a 2n d’ESO i transversal a tot 
l’ESO.  

Introduir arduino a 4t ESO 

Introduir crumble a 3r d’ESO 

Difusió de bones pràctiques de robòtica 

 

Participació concurs “Desafio Robot” 

Inscripció concurs Hidrodinàmics IN020801 

Oferta de classes extraescolars dilluns i divendres de 

14 a 15h. IN020802 

Adquisició 12 kits crumble + projectes aula IN080101 

Jornada Robot Day al centreIN020307 

Visita 2 escoles de primària amb alumnat de 2n i 3r 

ESO per introduir la Robòtica  IN020803 

P5 
Conscienciar al professorat i alumnat respecte a l’ús 
de la llengua catalana 

Consensuar mesures per al foment de l´ús de la 
llengua catalana 

Es consensuen els apartats del PLC corresponents als 
estudis obligatoris (situació del l’alumnat, compliment 
de la normativa, mesures de foment de l’ús de la 

llengua catalana, etc) IN050101 

Coordinador 
lingüístic 

P6 
Obrir noves vies de comunicació amb responsables 
educatius de la primera infància a altres països 
europeus dins el pojecte Eramus+ 

Visitar diferents organismes i/o institucions en 
almanco un altre país. Elaborar un llistat de 
contactes amb aquestes organismes per a futures 
col·laboracions 

S’han obert vies de comunicació amb almanco un país 

europeu     IN020804 

Comissió Erasmus+ 
FP 

P7 
Apropar a l’alumnat i professorat d’FPGS a una nova 
metodologia basada en l’art i l’estètica a la primera 
infància 

Contacte amb especialista en la matèria 

Acordar programa formatiu 

Realitzar jornades 

Difusió a diferents mitjans de comunicació 

Paricipa el 100% del professorat  IN060205 

Participa 80% de l’alumnat   

Comissió Erasmus+ 
FP 

P8 Col·laborar en el projecte Erasmus+ “L’esperinenza è 
un gioiello” organitzat per Giorgi Mahini a on 
participen les ciutats de Berlin, St. Etienne i Ferrara 

Organització i coordinació de la rebuda dels diferents 
participants 

Difusió alws mitjans de comunicació 

Participació de >4 professors  IN060206 
Comissió Erasmus+ 
FP 

P9 Implicar a l’alumnat del CFGS i de FPB en 
l’organització d’activitats per a la Feste-Pro 

Preparració de dinàmiques, activitats, recursos 
materials... 

� 3 activitats  IN020805 
Coordinadors de 
Feste-Pro 

P10 Avançar en donar a conèixer a nivell de les Illes i 
nivell nacional la feina feta a través d’Erasmus+ 

Elaboració de la informació Cita amb el Conseller i la Dir. Gen d’FP IN010101 Cap estudis adj. FP 
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Spl·licitud de reunió amb responsables de 
Conselleria 

S’han establert noves vies de comunicació que 
afavoreixen el desenvolupament del projecte Erasmus+ 

Comis. Erasmus+FP 

P11 
Potenciar una avalució contínua a distància a BAD 

Introduir activitats online basades en tasques i 
qüestionaris 

95% matèries BAD amb 1 activitat online mensual 

IN020413 
Cap estudis dist. 

P12 Fomentar noves eines tecnològiques de comunicació 
a distància 

Introduir els sistemes de vídeo conferència i 
escritoris compartits a les aules basats en hang-outs 

Totes les aules de tutoria amb l’opció activa i el protocol 

de funcionament  IN020308 

Cap estudis distanc. 

Tutors distancia 

P13 

Millorar l’acció tutorial dels alumnes xarxa 

Realitzar un informe de tots els alumnes xarxa per a 
la junta d’avaluació i presentar propostes de 
millora(presentats, aprovats, lloc de realització de 
l’examen...) 

Sí / No   IN020504 Tutor Xarxa 

B) En l’àmbit organitzatiu  

O1 Avançar en la coordinació del programa Xarxa a 
Distància 

Crear la figura del coordinador 

Especificar les seves funcions a un document 

Sí / No  IN060302 

Sí / No  

O2 
Facilitar la participació de l’alumnat 

Dinamitzar i consolidar el Consell d’alumnes 

Participar en el projecte School Challenge de Design 
for Change 

≥ 4 reunions del Consell d’alumnes  IN020701 

Inscripció en el projecte 

Cap d’estudis ESO i 
Batx. 

O3 
Dotar de contingut la figura de TISOC al centre 

Facilitar l’incorporació de la Educadora Social al 
centre i donar-li accés a la informació que necessita 
per a desenvolupar la seva feina 

≥ 20 cassos d’absentiste en els quals ha intervingut 

IN020505  

O4 
Difusió de bones pràctiques  

Activitats de difusió: Erasmus +, formació a altres 
centres, rebre visites de centres, etc 

≥ 5 activitats de difusió d’Erasmus+ IN010102 

≥ 5 centres visitants ≥  

O5 
Potenciar l’acció tutorial a ESPA i BATXD Crear un aula virtual de coordinació de tutors Aula de coordinació de tutors creada  IN020506 

Cap d’estudis dist 

Coord. Batxd i de 
l’aula virtual 
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O7 
Reestructurar aules CFGS des del punt de vista 
estètic 

Acordar els valors que volem transmetre a l’alumnat 
a través de l’espai d’ensenyament-aprenentatge 

Re-decorar les aules: colors, mobiliari, configuració 

Aules 48 i 111 reestructurades al juny  IN070101 Cap departament EI 

C) En l’àmbit de gestió (econòmica, d'espais, de re cursos, ...)  

G1 

Supervisar la execució de la reforma de les pistes 
esportives 

Mantenir comunicación fluida amb la empresa que 
executa la obra de reforma de les pistes esportives 

Cercar alternatives per tal que el desenvolupament 
de les activitats del dep. d’educació física no es 
vegin perjudicades 

≥ 3 reunions amb la empresa que executa les obres de 

reforma  IN070201 

Signar conveni amb la fundació Nadal per tal de poder 
utilizar les seves instal·lacions durant el temps de la 

obra       IN060303 

Direcció 

G2 

Vetllar per el bon manteniment de les instal·lacions 
del centre 

Fer una priorització de les necessitats de reforma i 
manteniment de les instal·lacions del centre 

Comunicar-ho a Conselleria 

Implicar al professorat i alumnat en tasques de 
reciclatge i concienciació respecte al mediament 

 

 

Sí / No   IN070202 

 

� 3 activitats de conscienciació  IN070203 

 

 

Secretaria 

 

Coord. Mediambient 

G3 

Avançar en la coordinació de l’ús dels espais 
compartits 

> 3 reunions per tractar sobre l’ús dels espais 
compartits  

Introducció de tota la información en els documents 
compartits de ús dels espais i calendari (reserva 
d’aules) 

Sí / No   IN060304 

Sí / No   IN060305 
Equip directiu 

G4 

Millorar els recursos informàtics del centre 

Millorar el funcionament de la wifi per tal de cobrir les 
nostres necessitats dins les aules 

Cercar alternatives per a reposar els ordinadors 
obsolets 

Nombre d’incidències greus  a les aules  IN070102 
 

G5 
Digitalitzar el procés de matrícula d’ESPA i BATXD Digitalitzar els formulars de matrícula 

≥ 70% alumnat d’aquests estudis es matricula 

digitalment   IN010201 

Cap estudis dist 

Coordinador BATXD 
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G6 
Millorar la gestió de la biblioteca 

Organitzar el sistema de guàrdies i préstec de la 
biblioteca 

Sistema de préstec de llibres en funcionament 

IN070204 

Coordinador 
biblioteca 

G7 Disposar d’espais adequats per al desenvolupament 
del currículum del CFGSEI (aules taller i aula 
polivalent) 

Reunió cap departament FP, Cap d’estudis FP i 
Equip directiu 

Acta reunió   IN070103 Cap estudis adj. FP 

G8 Disposar d’espais i dotació de material docent 
adequats per al desenvolupament del currículum de 
FPB  

Reunió professorat FPB, Cap d’estudis FP i Equip 
directiu 

Acta reunió  IN070104 

Adquisició de la dotació mínima 
Cap estudis adj. FP 

 

 

 

 

7.3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

- A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA hi consten, o no, referències a aquests aspectes organitzatius del centre, així com les accions o 
mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels aspectes. Cal determinar també les persones o òrgans responsables. 

 

 ASPECTES ORGANITZATIUS  FIXAT A LA 
PGA 

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (si 
escau)  

RESPONSA-
BLES 

SÍ NO 

1 Calendari i horari general del centre 
X    

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

3 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del professorat 
X    
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4 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l'alumnat 
X    

5 Calendari de reunions X    

6 Calendari d'avaluacions X    

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

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

9 Estat de les instal·lacions i equipaments 
X    

 
índex 
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7.4. PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE 

- A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA es preveu, o no, l'elaboració, la revisió o l'actualització del projecte o d'algun dels seus apartats, així 
com les accions o mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels projectes i/o documents institucionals. Cal determinar també les 
persones o òrgans responsables. 

 PROJECTES / DOCUMENTS INSTITUCIONALS  FIXAT A PGA  ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (si 
escau)  

RESPONSA-
BLES 

SÍ NO 

1 Projecte Educatiu 
 X   

2 Concreció Curricular 
X  A través dels equips docents i CCP coordinar els continguts 

compartits.  

Consensuar objectius I criteris 

Desenvolupar una programació d’una assignatura per 
competències i adapatada al nostre alumnat (que pugui 
servir com a base i model per tal de modificar la resta de 
programacions) 

Cap estudis 

3 Projecte Lingüístic 
X   Coord.. 

lingüistic 

4 Pla d'Acolliment /PALIC 
 X   

5 Pla de Convivència 
 X   

6 Pla d'Atenció a la Diversitat  X   

7 Pla d'Acció Tutorial 
 X   

8 Reglament d'Organització i F. 
 X   
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7.5. PLANS ANUALS DEL CENTRE  

- A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA es preveu, o no, l'elaboració, la revisió o l'actualització dels plans o d'algun dels seus apartats, així 
com les accions o mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels aspectes. Cal determinar també les persones o òrgans responsables.  

 PLANS ANUALS QUE ES REVISARAN O ACTUALITZARAN  FIXAT PGA  ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ 
(si escau)  

RESPONSA-
BLES  

SÍ NO 

1 Pla d'acolliment /PALIC   X   

2 PISE / ALTER  X   

3 Pla per a la millora dels resultats  X   

4 Pla específic per a alumnat repetidor X    

5 Pla de foment de la lectura  X   

6 Pla per al seguiment de l'alumnat amb matèries pendents 
(Secundària) 

X    

7 Pla de coordinació primària-secundària.  X   

8 Pla anual de l'equip de suport  X   

9 Pla d'actuació de l'EOEP (part B)1  X   

10 PLA DE CONVIVÈNCIA2: actuacions anuals previstes en la PGA 
en el marc del PCONV 

 X   

11 Pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius del PLC 
que s’havien fixat a la PGA 

X  Principal atenció als estudis de diürn Coord. ling. 
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1Instruccions de funcionament dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica: file:///c:/users/u51635/downloads/instruccions%20eoe%20darreres%20juny%20(2).pdf  
2Decret 121/2010 Article 27.6. La memòria anual del centre ha d’incloure, en apartat específic, l’avaluació i la valoració que es fa de les actuacions previstes en la 

programació general anual dirigides a millorar determinats aspectes de la convivència al centre. Aquest apartat de la memòria, elaborat per la comissió de convivència, s’ha de trametre, 
a part de la resta de la memòria, a l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar abans del dia 30 de setembre del curs següent 

 
 

7.6 ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 
 
L’edifici té més de 40 anys, el que implica que hi ha part de les instal·lacions que requereixen de  renovació o un manteniment important. A 
continuació s’indiquen les principals deficiències: 
 
 DESCRIPCIÓ DE LES DEFICIÈNCIES NIVELL DE 

PRIORITAT 
PORTA DE 
L’APARCAMENT 

Està molt rovellada i el motor del sistema de tancament no funciona. S’ha de canviar tota la porta 
juntament amb el motor 

Molt alta 

BANYS Els banys de l’alumnat i professorat estan obsolets. Requereixen una remodelació i modernització Molt alta 
XARXES 
INFORMÀTIQUES 

Les necessitats de connectivitat han anat augmentant molt darrerament i les xarxes sense fils no 
donen suficient cobertura quan tots els ordinadors de l’alumnat i el professorat es connecten. S’ha 
de cercar la manera de millorar el sistema  

 
Alta 

TANCAMENTS La carpintería de les finestres i cristalleres és de ferro i en algunes zones està molt deteriorada. 
Hi ha finestres que no tenen manetes i no existeixen en el mercat per reposar-les. Hi ha moltes 
finestres que no tanquen bé, el que perjudica l’aïllament 

 
Alta 

PARASOLS El sistema de parasols de les aules està obsolet. Alguns no es poden moure i d’altres només de 
forma manual. La revisió i posada en funcionament del sistema és impossible segons vàries 
consultes fetes.  

 
Alta 

COBERTES La tela asfàltica està aixecada en algunes zones i dona lloc a filtracions d’aigua, també algunes 
claraboies tenen problemes de filtracions 

Alta 

PATIS Hi ha zones que s’han de remodelar i arbres que poden estar en perill de caure. Se n’ha de fer un 
bon seguiment (ja han caigut 6 pins en diferents moments) 

Mitja 

SISTEMA D’AIGÜES  Les canonades son velles i donen problemes freqüents Mitja 
TANCAMENTS 
EXTERNS 

Les barreres i reixes que envolten el centre no són de una alçada suficient per evitar que surtin 
els alumnes o entrin persones de defora, el que dificulta la vigilància i dona problemes de 
seguretat 

 
Mitja 

DIVERSES  ZONES Hi ha moltes esquerdes que fissures en parets i sostres que s’han de revisar i valorar 
Els murs exteriors tenen moltes fissures que donen mala impressió  

Baixa 
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7.7. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PELS DEP ARTAMENTS  DIDÀCTICS 

 
1R ESO 

1r TRIMESTRE (setembre a desembre) GRUP 2n TRIMESTRE (gener a març) GRUP 3r TRIMESTRE (abril a juny) GRUP 

Departament Activitat  Departament Activitat  Departament Activitat  

Tutoria  Sortides a determinar  Tutoria  Sortides a determinar  Tutoria  Sortides a 
determinar 
Camp 
d’aprenentatge a 
Formentera. 
Visita a Aqualand 

 

Biologia i Geologia    Biologia i Geologia    Biologia i Geologia    
Castellà    Castellà    Castellà    
Català   Català   Català   
Ciències Socials    Ciències Socials    Ciències Socials    
Dibuix    Dibuix    Dibuix    
Ed. Física  1. Alimentació 

saludable per a tots 
2. Xerrades 
Handisport 
3. Olimìades 

tots Ed. Física  1.Handbol 
 

tots Ed. Física    

Filosofia    Filosofia    Filosofia    
Física i Química    Física i Química    Física i Química    
Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    
Llengües estrangeres    Llen gües estrangeres    Llengües estrangeres    
Matemàtiques    Matemàtiques    Matemàtiques    
Música    Música    Música    
Tecnologia  Activitat Robòtica 

extraescolar  
 Tecnologia  Activitat Robòtica 

extraescolar 
 Tecnologia  Activitat Robòtica 

extraescolar 
 

Orien tació    Orientació    Orientació    
Observacions: 
 
Religió: 

• Origen i significat del Betlem  1r Trimestre 
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• Museu diocesà 2n Trimestre 
• Setmana de cinema espiritual 3r Trimestre 
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2n ESO 
1r TRIMESTRE (setembre a desembre) GRUP 2n TRIMESTRE (gener a març) GRUP 3r TRIMESTRE (abril a juny) GRUP 

Departament Activitat  Departament Activitat  Departament Activitat  

Tutoria  Sortides a determinar  Tutoria  Sortides a determinar  Tutoria  Sortides a 
determinar. 
Acampada a La 
Victòria 
Visita a Aqualand 

 

Biologia i Geolo gia   Biologia i Geologia    Biologia i Geologia    
Castellà    Castellà    Castellà    
Català   Català   Català   
Ciències Socials    Ciències Socials    Ciències Socials    
Dibuix    Dibuix    Dibuix    
Ed. Física  1. Olimpiades 

2. Rugby 
Tots 
 

Ed. Física  1. Alimentació 
saludable per a 
tots 

Tots Ed. Física    

Filosofia    Filosofia    Filosofia    
Física i Química    Física i Química    Física i Química    
Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    
Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    Llengües  estrangeres    
Matemàtiques    Matemàtiques    Matemàtiques    
Música    Música    Música    
Tecnologia  Preparació First lego 

League extaescolar 
 Tecnologia   FLL. CONCURS UIB 

Preparació First lego 
League extaescolar 

 Tecnologia  Participació 
“Desafio Robot” 

 

Orientació    Orientació    Orientació    
Observacions 

• ALUMNES FLL + BATX. 15 NOVEMBRE: SON TUGORES (POTABILITZADORA I FONTS) 

• ALUMNES FLL + BATX   23 NOVEMBRE. ETAP LLOSETA/ CUBER/ GORG BLAU  
•  

 
Religió: 

• Origen i significat del Betlem  1r Trimestre 

• Museu diocesà 2n Trimestre 
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3r ESO 
1r TRIMESTRE (setembre a desembre) GRUP 2n TRIMESTRE (gener a març) GRUP 3r TRIMESTRE (abril a juny) GRUP 

Departament Activitat  Departament Activitat  Departament Activitat  

Tutoria  Sortides a determinar  Tutoria  Sortides a determinar  Tutoria  Sortides a 
determinar 
Sortida cultural a 
un dia a fora 
Visita a Aqualand 

 

Biologia i Geologia    Biologia i Geologia    Biologia i Geologia    
Castellà    Castellà    Castellà    
Català   Català   Català   
Ciències Socials    Ciències Socials    Ciències Socials    
Dibuix    Dibuix    Dibuix    
Ed. Física  1. Olimpíades 

2. Senderisme 
adaptat. 

Tots 
3A 

Ed. Física  1. Judo 
2. Alimentació 

saludable per a 
tots 

Tots 
 

Ed. Física    

Filosofia    Filosofia    Filosofia    
Física i Química    Física i Química    Física i Qu ímica    
Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    
Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    
Matemàtiques    Matemàtiques    Matemàtiques    
Música    Música    Música    
Tecnologia  Visita a depuradora.  

 
 Tecnologia    Tecnologia  

 
Participació 
“Desafio Robot” 

 

Orientació    Orientació    Orientació    
Observacions: 
 
Religió: 

• Visita a la Seu 
• Setmana de cinema espiritual 
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4t ESO 
1r TRIMESTRE (setembre a desembre) GRUP 2n TRIMESTRE (gener a març) GRUP 3r TRIMESTRE (abril a juny) GRUP 

Departament Activitat  Departament Activitat  Departament Activitat  

Tutoria  Sortides a determinar  Tutoria  Sortides a determinar. 
Viatge d’estudis a 
Berlin 

 Tutoria  Sortides a 
determinar 
Visita a Aqualand 

 

Biologia i Geologia  INSECTS WARS 
(1-11-15 des.?) 
(4/5ªhora o 3ª/4ªh). 

4 ESO 
C 

Biologia i Geologia  II MINIOLIMPIADA DE 
BIOLOGIA I 
GEOLOGIA. 
UIB.(FEBRER?) 
BIOLOGIA.GENÈTICA
. UIB (22-2-18). 
TOT EL MATÍ 

4 ESO 
A (4) 
 
 
4 ESO 
C / 1 
BTX A 

Biologia i Geologia    

Castellà    Castellà    Castellà    
Català   Català   Català   
Ciències Socials    Ciències Socials    Ciències Socials    
Dibuix    Dibuix    Dibuix    
Ed. Física  1. Olimpíades 

2. Vela 
Tots 
 

Ed. Física  1. Alimentació 
saludable per a 
tots 

Tots 
 

Ed. Física    

Filosofia    Filosofia    Filosofia    
Física i Química    Física i Química    Física i Química  Miniolimpíada de 

Física i Química (si 
hi ha alumnes amb 
el nivell adequat, i 
només afectaria a 
alguns alumnes del 
grup,) 

4t ESO 
A 

Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    
Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    
Matemàtiques    Matemàtiques    Matemàtiques    
Música    Música    Música    
Tecnologia    Tecnologia    Tecnologia    
Orientació    Orientació    Orientació    
Observacions: 
Religió: 

• Visita a la Seu 
• Setmana de cinema espiritual 
• La prostitució, una forma de marginació* 



Programació general anual curs 17/18 
                      

DC050201_11                                                                                                                                                                                                                   Pàg 41/46                                                                                                                             
     
                                                                                              

1R BATXILLER 
1r TRIMESTRE (setembre a desembre) GRUP 2n TRIMESTRE (gener a març) GRUP 3r TRIMESTRE (abril a juny) GRUP 

Departament Activitat  Departament Activitat  Departament Activitat  

Tutoria    Tutoria    Tutoria    
Biologia i Geologia    Biologia i Geologia    Biologia i Geologia    
Castellà    Castellà    Castellà    
Català   Català   Català   
Ciències Socials    Ciències Socials    Ciències Socials    
Dibuix    Dibuix    Dibuix    
Ed. Física  1. Olimpíades 

2. Waterpolo 
 Ed. Física  1. Alimentació 

saludable per a 
tots 

 Ed. Física    

Filosofia    Filosofia    Filosofia    
Física i Química    Física i Química    Física i Química  Demolab. És aigua 

o una altra cosa? 
04-05-2018 de 
9:00 a 13:00 
 

1r BTX 
A 

Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    
Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    
Matemàtiques    Matemàtiques    Matemàtiques    
Música    Música    Música    
Tecnologia    Tecnologia  POLICIA LOCAL I 

SALA DE TRÀNSIT  
 Tecnologia    

Orientació    Orientació    Orientació    
Observacions: 

• Visita a la Seu 
• Setmana de cinema espiritual 
• La prostitució, una forma de marginació 
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2N BATXILLER  
1r TRIMESTRE (setembre a desembre) GRUP 2n TRIMESTRE (gener a març) GRUP 3r TRIMESTRE (abril a juny) GRUP 

Departament Activitat  Departament Activitat  Departament Activitat  

Tutoria    Tutoria    Tutoria    
Biologia i Geologia    Biologia i Geologia  XIII .OLIMPIADA DE 

BIOLOGIA 
(FEBRER?) 
 
TOT EL MATÍ 

2 BTXA 
(4) 
BTX A 

Biologia i Geologia    

Castellà    Castellà    Castellà    
Català   Català   Català   
Ciències Socials    Ciències Socials    Ciències Socials    
Dibuix    Dibuix    Dibuix    
Ed. Física    Ed. Física    Ed. Física    
Filosofia    Filosofia    Filosofia    
Física i Química    Física i Química  Olimpíada de Química 

(depenent de si hi ha 
alumnes amb el nivell 
adequat per presentar-
se a la prova, i només 
afectaria a alguns 
alumnes del grup, com 
a màxim a 4)) 

2n BTX 
A 

Física i Química    

Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    
Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    
Matemàtiques    Matemàtiques    Matemàtiques    
Música    Música    Música    
Tecnologia    Tecnologia  POLICIA LOCAL I 

SALA DE TRÀNSIT  
 Tecnologia    

Orientació    Orientació    Orientació    
Observacions: 

•  
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ENSENYAMENTS A DISTÀNCIA 
1r TRIMESTRE (setembre a desembre) GRUP 2n TRIMESTRE (gener a març) GRUP 3r TRIMESTRE (abril a juny) GRUP 

Departament Activitat  Departament Activitat  Departament Activitat  

Tutoria    Tuto ria   Tutoria    
Biologia i Geologia    Biologia i Geologia    Biologia i Geologia    
Castellà    Castellà  Sortida cultural a 

Madrid 
 Castellà    

Català   Català   Català   
Ciències Socials    Ciències Socials    Ciències Socials    
Dibuix    Dibuix    Dibuix    
Ed. Física    Ed. Física    Ed. Física    
Filosofia    Filosofia    Filosofia    
Física i Química    Física i Química    Física i Química    
Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    Llengües clàssiques    
Llengües estrangeres    Llengües estrangeres    Llengüe s estrangeres    
Matemàtiques    Matemàtiques    Matemàtiques    
Música    Música    Música    
Tecnologia    Tecnologia    Tecnologia    
Orientació    Orientació    Orientació    
Observacions: 

• Sortida literaria amb alumnat de batxillerat a distància 
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CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL  
1r TRIMESTRE (setembre a desembre) GRUP 2n TRIMESTRE (gener a març) GRUP 3r TRIMESTRE (abril a juny) GRUP 

Tutoria    Tutoria    Tutoria    
AP   AP   AP   
Di   Di   Di   
EC   EC   EC   
DC   DC   DC   
FOL   FOL   FOL   
EiE   EiE   EiE   
JM   JM   JM   
HS   HS   HS   
DS   DS   DS   
PA   PA   PA   
iF   iF   iF   
Observacions: 

•  

 
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 
1r TRIMESTRE (setembre a desembre) GRUP 2n TRIMESTRE (gener a març) GRUP 3r TRIMESTRE (abril a juny) GRUP 

Tutoria    Tutoria    Tutoria    
Ciències aplicades    Ciències aplicades    Ciències aplicades    
Comunicació i societat    Comunicació i societat    Comunicació i 

societat 
  

Equips elèctrics i 
electrònics 

  Equips elèctrics i 
electrònics 

  Equips elèctrics i 
electrònics 

  

Munta tge i 
manteniment 

  Muntatge i manteniment    Muntatge i 
manteniment 

  

Xarxes    Xarxes    Xarxes    
Operacions auxiliars    Operacions auxiliars    Operacions auxiliars    
Anglés    Anglés    Anglés    
Observacions: 

•  
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