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 1 EVOLUCIÓ DELS RESULTATS EDUCATIUS DEL 
SISTEMA D'INDICADORS DE CENTRE (SIC).Indicadors 
de rendiment acadèmic i de cohesió social.

INDICADOR D'AVALUACIÓ 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Mitjana

4
cursos

TAXES DE
PROMOCIÓ A

L'ESO

PRIMER 95,45 94,25 95,74 93,33 94,69

SEGON 95,78 96,55 95,65 96,70 96,17

TERCER 93,10 89,58 88,04 90,72 90,36

TAXA DE GRADUATS ESO 76,25 58,75 71,58 85,88 73,12

PROVES
DIAGNÒSTIQUE

S QUART 

CATALÀ 93,8 69,5 86,1 95,5 86,23

CASTELLÀ 98,5 79,4 85 91 88,48

MATEMÀT. 75,8 87,7 71,3 88,1 80,73

ANGLÈS 80,3 79,7 67,1 80,9 77

CIENTÍFICO-
TECNOL.

- - 81,6 67,6 74,6

PROVES
DIAGNÒSTIQUE

S TERCER

CATALÀ 64,29 78,95 - - -

CASTELLÀ 52,11 90,24 - - -

MATEMÀT. 51,39 70,89 - - -

TAXA DE GRADUATS BATX 84 82,75 89,29 79,41 83,86

TAXA GRADUATS FP GM 42,66 48,95 52,5 63,1 51,8

TAXA GRADUATS FP GS 99,83 96,67 91,5 86,4 93,6

TAXA
ABSENTISME

ESO

1rtri. 0,56 1,12 0,75 1,2 0,91

2ntri. 1,11 3,13 0,75 2,4 1,85

3rtri. 1,3 4,72 0,75 3,9 2,67

BAT
X

1rtri. 0 0 0,6 4,05 1,16

2ntri. 3,28 2,5 0,6 6,75 3,28

3rtri. 0 5 0,6 12,16 4,44

FP

1rtri. 4,23 3,06 0,02 9,85 4,29

2ntri. 5,58 4,78 3,01 13,5 6,72

3rtri. 6,12 5,16 3,10 19,94 8,58

TAXA
ABANDONA-

MENT

ESO

PRIMER 0 0 0 0 0

SEGON 0 0 0 1,1 0,28

TERCER 1,1 0 1,1 1 0,8

QUART 4,3 10,1 0 1,2 3,9

BAT
X

PRIMER 11,1 15 19,23 10,9 14,06

SEGON 0 0 3,44 0 0,86
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 1.1 Indicadors de satisfacció de la comunitat educativa.

GRAU DE SATISFACCIÓ 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

ALUMNAT

ESO 68,76 69,68 -
67,1

BATXILLERAT 68,19 69,07 -

FP GM 60,53 68,63 -
73,1

FP GS 72,79 69,25 -

PROFESSORAT

ESO
72,52 68,59 - 66,9

BATXILLERAT

FP GM
68,10 77 - 71,5

FP GS

FAMÍLIES
ESO No

significatiu
(poques dades)

72,20
-

74

BATXILLERAT 64,44 87,8

MITJANES I COMPARATIVA AMB ALTRES CURSOS.
Professorat d'ESO i Batxillerat.
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13-14 14-15 15-16 16-17
ESO-BTX ESO-BTX ESO-BTX ESO-BTX

Participació 33 36 - 32

VA
LO

R
A

C
IÓ

 D
E

TA
LL

A
D

A

La informació rebuda per a realitzar la teva tasca 7,88 7,55 - 8,03
Les relacions entre les persones del centre 8,06 7,70 - 7,66
La identificació de les persones amb el centre 7,30 6,86 - 7,03
Els resultats que assoleixen els alumnes 6,42 6,00 - 6,00
La responsabilitat i cooperació entre alumnes 6,22 5,45 - 5,41
El grau d'autonomia assolida dels alumnes 5,82 5,18 - 5,38
La manera com es resolen els conflictes 7,15 6,39 - 6,75
El servei de secretaria 8,94 8,92 - 8,47
El servei de consergeria 8,03 6,73 - 5,84
El funcionament de les activitats curriculars fora del centre 6,70 7,81 - 6,31

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 7,25 6,86 - 6,69
VALORACIÓ GLOBAL 7,91 7,16 - 7,13

Diferencia de la percepció -0,66 -0,30 - -0,44

VALOR DE L'INDICADOR 72,52% 68,59% - 66,90%
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Professorat Formació Professional.

Alumnat ESO i Batxillerat.
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13-14 14-15 15-16 16-17
GM-GS GM-GS GM-GS GM-GS

Participació 15 23 - 17

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

 D
E

TA
L

L
A

D
A

La informació rebuda per a realitzar la teva tasca 7,67 8,54 7,06
Les relacions entre les persones del centre 5,60 8,50 7,82

La identificació de les persones amb el centre 5,40 7,57 6,88
Els resultats que assoleixen els alumnes 7,27 7,35 7,18

La responsabilitat i cooperació entre alumnes 6,33 6,52 6,41
El grau d'autonomia assolida dels alumnes 6,93 6,83 5,94

La manera com es resolen els conflictes 5,47 7,54 6,59
El servei de consergeria 8,27 8,78 6,65

El servei de secretaria 7,47 7,13 7,71
El funcionament de les activitats curriculars fora del centre 7,69 8,24 7,65

El compliment de les programacions establertes 8,20 8,22 8,00
El compliment de les hores assignades als mòduls/crèdits 8,67 8,30 7,94

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 6,81 7,70 7,15
VALORACIÓ GLOBAL 6,73 8,04 7,88

Diferencia de la percepció 0,08 -0,34 -0,73

VALOR DE L'INDICADOR 68,10% 77,00% 71,53%

2013-2014 2014-2015 2015-16 2016-2017
ESO BTX ESO BTX ESO BTX

Participació 278 60 314 48 251 0

VA
LO

R
A

C
IÓ

 D
E

TA
LL

A
D

A

Us sentiu ben informats per part del centre 7,44 6,5 7,44 7,27 7,10
Creieu que les relacions entre les persones del centre són bones? 6,73 7,37 7,00 7,12 6,91
Us identifiqueu amb el centre (us agrada, el sentiu vostre,...)? 6,93 7,1 7,18 6,98 7,19
Esteu satisfets per la responsabilitat i cooperació entre alumnes? 6,43 6,53 6,45 6,68 6,31
Creus que cada cop sou més autònoms? 7,43 7,8 7,37 7,64 7,48
Resoleu els conflictes de convivència amb el diàleg? 6,03 7,18 6,17 6,58 6,00
Funciona bé el servei de secretària? 7,17 6,64 7,13 6,89 6,77
funciona bé el servei de consergeria? 6,65 5,38 6,57 6,10 5,66
El funcionament de les activitats curriculars fora del centre 7,07 6,87 7,40 6,90 6,99

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 6,88 6,82 6,97 6,91 6,71
VALORACIÓ GLOBAL 7,18 7,10 7,30 7,30 7,23

Diferencia de la percepció -0,30 -0,28 -0,33 -0,39 -0,52

VALOR DE L'INDICADOR 68,76% 68,19% 69,68% 69,07% 67,12%



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

Alumnat formació professional.

Famílies.
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
GM GS GM GS GM-GS

Participació 97 103 71 77 32

VA
LO

R
A

C
IÓ

 D
E

TA
LL

A
D

A

Us sentiu ben informats per part del centre 6,09 6,87 7,27 7,30 7,09
Creieu que les relacions entre les persones del centre són bones? 5,60 7,33 7,04 7,11 7,63
Us identifiqueu amb el centre (us agrada, el sentiu vostre,...)? 5,36 6,70 6,84 6,95 6,94
Esteu satisfets per la responsabilitat i cooperació entre alumnes? 5,35 7,19 6,61 6,71 6,97
Creus que cada cop sou més autònoms? 7,10 8,29 7,59 7,67 7,81
Resoleu els conflictes de convivència amb el diàleg? 6,18 7,79 6,43 6,53 7,63
Funciona bé el servei de secretària? 6,27 6,69 6,84 6,91 6,69
funciona bé el servei de consergeria? 5,27 6,02 6,02 6,12 6,34
El funcionament de les activitats curriculars fora del centre 5,78 7,04 6,92 6,93 7,41
S'imparteixen tots els continguts previstos en les programacions? 6,23 7,84 6,59 6,64 7,59
Es compleixen totes les hores previstes per a la impartició dels crèdits? 6,91 7,76 6,99 7,05 7,63
En general, estàs satisfet del coneixement i les habilitats per ensenyar que té el professorat 6,49 7,83 7,21 7,18 7,97

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 6,05 7,28 6,86 6,93 7,31
VALORACIÓ GLOBAL 6,14 7,50 7,27 7,30 7,56

Diferencia de la percepció -0,09 -0,22 -0,41 -0,38 -0,25

VALOR DE L'INDICADOR 60,53% 72,79% 68,63% 69,25% 73,10%

2014-2015 2016-2017
ESO BTX ESO BTX

35/180 8/30 10 4
Us sentiu ben informats per part del centre 7,17 5,63 7,90 8,75
Creieu que les relacions entre les persones del centre són bones? 7,00 6,78 7,90 8,25
Us identifiqueu amb el centre (us agrada, el sentiu vostre,...)? 6,86 6,38 6,30 8,75

6,97 7,13 7,30 9,00

Resoleu els conflictes de convivència amb el diàleg? 7,37 6,75 7,20 8,25
Funciona bé el servei de secretària? 7,79 7,63 7,90 9,25
funciona bé el servei de consergeria? 7,20 6,00 7,00 9,00

Esteu satisfets pel funcionament de les sortides que fan els alumnes? 7,40 5,25 7,70 9,00

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 7,22 6,44 7,40 8,78
VALORACIÓ GLOBAL 7,34 6,63 7,70 9,00
Diferència de la percepció -0,12 -0,19 -0,30 -0,22

VALOR DE L'INDICADOR 72,2 64,4 74,00% 87,81%

Esteu satisfets amb els resultats d'aprenentatge que assoleixen els 
vostres fills?



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

PAS.

Valoració de les enquestes de satisfacció.

Els resultats assolits a l'enquesta de satisfacció són prou bons: en la majoria dels 
ítems els resultats estan per sobre del 6. 

A destacar que els resultats més justos, tot i que surten per sobre del 5, són la 
responsabilitat i cooperació entre alumnes (prof d'ESO i btx) i el grau d'autonomia 
assolit per l'alumnat (coincideix tot el professorat) . Cal dir que els alumnes no tenen la
mateixa percepció. En aquest sentit, el grau d'autonomia de l'alumnat, és un ítem que 
històricament surt amb valoració baixa. Caldrà prendre mesures pedagògiques per tal 
d'incrementar-ne el valor. En aquest sentit, potser l'entrada en vigor de la nova ordre 
d'avaluació durant el curs que ve, ens pot fer reflexionar sobre la manera en que es 
treballen els diferents continguts.

Un servei amb valoració baixa és el de consergeria, coincideixen l'alumnat i el 
professorat del matí. Caldrà prendre mesures per tal que aquest servei millori en la 
seva qualitat.

Un altre aspecte a millorar, és el de la participació en l'enquesta. Aquest any s'ha 
inclòs, per primer cop, al personal del PAS (han contestat 3/7).
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16-17
PAS

Participació 3

VA
LO

R
A

C
IÓ

 D
E

TA
LL

A
D

A

La informació rebuda per a realitzar la teva tasca 5,33
Les relacions entre les persones del centre 6,67
La identificació de les persones amb el centre 7,00
Els resultats que assoleixen els alumnes

La responsabilitat i cooperació entre alumnes

El grau d'autonomia assolida dels alumnes

La manera com es resolen els conflictes 5,00
El servei de secretaria 8,67
El servei de consergeria 4,67
El funcionament de les activitats curriculars fora del centre

VALORACIÓ TOTAL DETALLADA 6,22
VALORACIÓ GLOBAL 7,00

Diferencia de la percepció -0,78

VALOR DE L'INDICADOR 62,23%



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

Pel que fa a la participació de l'alumnat, el dia que es va fer l'enquesta, en ser un dia 
que no es feia classe, a finals de curs (activitats fora del currículum) i els alumnes de 
batxillerat no van venir. Caldrà tenir-ho en compte pel curs vinent. 

La participació de les famílies també ha estat bastant escassa. Caldrà pensar maneres
més efectives d'augmentar la seva implicació.
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 2 AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS I ESTRATÈGIES 
PRIORITÀRIES

 2.1 OBJECTIU. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS

Indicadors de progrés(MITJANA DELS ÚLTIMS QUATRE CURSOS)
S'indica l'interval d'extrems situació inicial i situació final proposada en %

Situació 
inicial

Situació 
proposada

RESULTAT INCREMENT

Índex de graduats en ESO 70,56% 73% 73,12% +2,56

Índex de graduats en Batxillerat 81,37% 90% 83,86 +2,49

Índex de superació de la matèria de 
CATALÀ

69,15% 75% 71,32 +2,17

Índex de superació de la matèria de 
CASTELLÀ

75,89% 75% 75,34 -0,55

Índex de superació de la matèria d' 
ANGLÈS

73,45% 75% 74,17 +0,72

Índex de superació de la matèria de 
CATALÀ proves diagnòstiques 4t

85,83% 87% 86,23% +0,4

Índex de superació de la matèria de 
CASTELLÀ proves diagnòstiques 4t

89,15% 87% 88,48% -0,67

Índex de superació de la matèria d' 
ANGLÈS proves diagnòstiques 4t

71,7% 87% 77% +5,3

Índex de superació de la matèria de 
MATEMÀTIQUES

70,89% 75% 74,17 +3,28

Índex de superació de la matèria de 
MATEMÀTIQUES proves 
diagnòstiques 4t

78,23% 84% 80,73% +2,5

Índex de superació de les matèries 
de CIÈNCIES NATURALS 

84,01% 75% 86,59 +2,58

Índex de superació de la matèria de 
TECNOLOGIA

78,14% 75% 80,85 +2,71

Índex de superació de la prova 
CIENTÍFIC-TECNOLÒGICA a les 
proves diagnòstiques 4t 

81,6%(*) 84% 74,6% -7%

(*) només s'havia fet el curs 15-16
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Valoració dels resultats educatius.

La primera cosa que cal destacar en aquest apartat, és que els valors inicials dels 
indicadors, en alguns casos, no estaven ben definits (es va agafar el resultat del curs 
2015-2016 i no la mitjana dels darrers 4 anys). Cosa que fa que en alguns casos el 
valor proposat resulti absurd.

Per tant, la valoració la faré a partir de l'increment (RESULTAT-SITUACIÓ INICIAL).

a) ÍNDEX DE GRADUATS.

Hem obtingut un resultat molt bo al darrer curs, 85,88%, el millor dels últims 4 anys. 
Aquest resultat ha fet pujar la mitjana dels últims 4 anys fins el 73,12%. És un resultat 
satisfactori, tenint en compte que el curs 14-15 vam tenir un 58,75%.

Evidentment que és un resultat que depèn fortament de la promoció en qüestió, però 
cal dir que a nivell de centre, s'ha evolucionat positivament en quant a la manera 
d'avaluar i de la didàctica més competencial de les classes.
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b) RESULTATS EXTERNS (PROVES DE 4t)

DEPARTAMENT: MATEMÀTIQUES
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DEPARTAMENT: CASTELLÀ
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DEPARTAMENT : ANGLÈS.

Els resultats globals han millorat en relació a l'any passat. També superen més 
alumnes la comprensió oral i la lectora. Tenim un augment d'un 18% aprox. en el nivell
alt de la  comprensió oral i d'un 6% en la c. lectora, àrea en la qual superem la mitja 
catalana.
L'àrea més fluixa és l'expressió escrita amb un 67,6% d'alumnes que no superen 
aquesta habilitat, el doble que a nivell de Catalunya. 

Propostes de millora (si s’escau):
L'àrea que s'ha de treballar  i millorar més és la d'expressió escrita. Creiem que s'ha de
practicar més aquesta dimensió així com millorar el vocabulari de l'alumnat, per tal 
que se sentin més capaços de redactar un text amb cara i ulls. Per tal de millorar 
aquest punt,  s'ha de treballar a l'aula dos àrees importants: la frase i la llargada del 
text.

FRASE: Cal escriure una frase cada dia a partir d'una paraula (maleta de vocabulari, 
word of the day, repàs vocabulari unitat,etc). És important fer una correcció en 
presència de l'alumne per tal que les aprofiti més bé . També és important fer dictats 
per tal que l'alumne tingui més exposició a frases correctes. 

LLARGADA DEL TEXT: Hem detectat que alguns alumnes els costa escriure un text 
d'una llargada considerable, ja que no tenen idees, o bé no saben explotar les que 
tenen.  Algunes de les activitats que poden ajudar són fer writings conjunts, així com, 
introduir més activitats d'expressió escrita en què l'alumne no tingui un model per 
seguir. D'aquesta manera anirà aprenent a buscar idees i a crear texts més elaborats.

Finalment, és important que apliquem el sistema 3-versions ben aplicat per  tal de 
millorar l'expressió escrita dels alumnes, reduir faltes i ajudar-los a entendre les 
estructures del text. També creiem important mantenir l'assignatura de redacció que 
actualment es fa a 3ESO on els alumnes han d'escriure diàriament.
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DEPARTAMENT: LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Anàlisi dels resultats: 

La competència lingüística en llengua catalana se situa en la franja mitjana-alta per sobre de la 
mitjana de Catalunya i dels centres de complexitat mitjana. En relació al curs anterior, ha 
augmentat el percentatge d'alumnes amb un nivell alt (de 12,5 % el 2016 a 38,8 % el 2017) i ha
disminuït el percentatge d'alumnes amb un nivell baix (de 13,9 % el 2016 a 4,5 % el 2017) i el 
percentatge d'alumnes amb un nivell mitjà-baix (de 20,8 % el 2016 a 9,0 % el 2017).

Concretament, pel que fa a la comprensió lectora, els resultats no han variat gaire de manera 
que ha disminuït el percentatge d'alumnes amb un nivell alt (de 23,6 % el 2016 a 11,9 % el 
2017) i el percentatge d'alumnes amb un nivell baix (de 15,3 % el 2016 a 9,0 % el 2017). En 
canvi, l'expressió escrita ha millorat de manera que han augmentat el percentatge d'alumnes 
amb un nivell alt (de 5,6 % el 2016 a 24,8 % el 2017) i el percentatge d'alumnes amb un nivell 
mitjà-alt (de 38,9 % el 2016 a 68,6 % el 2017).

Propostes de millora (si s’escau):

Atesa les diferències entre promocions, convindria mantenir els resultats durant els cursos 
vinents al voltant d'un 90 % d'èxit. A fi d'aconseguir-ho es treballaran estratègies per millorar 
la comprensió lectora (comprensions lectores de diferent tipologia –resolució de tests, 
preguntes obertes, etc.–, promoció de la lectura amb booktrailers, reflexions sobre les lectures
obligatòries de la matèria i voluntàries del temps de lectura, promoció als certàmens de 
lectura en veu alta, etc.) i l'expressió escrita (promoció de la participació en concursos de 
redacció, oferta de matèries optatives per a millorar l'expressió escrita a 2n i 3r d'ESO, etc.).
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

PROVA CIENTÍFIC-TECNOLÒGICA.

DEPARTAMENT : TECNOLOGIA

Anàlisi dels resultats: 
- Els resultats  de les proves del present curs han estat  14 punts inferiors  respecte el curs 
passat  en el centre.
- En comparació  amb  Catalunya, en el centre tenim un 17% més de suspesos.
- En comparació amb els centres d'igual  complexitat el centre està  per sota, essent els 
primers  en la franja mitja-alta i nosaltres a la mitja-baixa. 

Per tant, es conclou que els resultats obtinguts no són gens satisfactoris i és necessari aplicar 
mesures correctores. També  cal tenir en consideració  que no tots els alumnes de quart 
realitzen l'assignatura de ciències i tecnologia, fet que pot afavorir l'elevat número de 
suspesos. 

Propostes de millora (si s’escau):
- En l'anàlisi  de les proves  del  curs 2015-2016, es va acordar en el departament que durant el
curs 2016-2017 es farien tres proves tipus  competències en tots els cursos de tecnologia  
d'ESO.
- En aquest curs i en els següents ens proposem per tots els  cursos d'ESO :
        - Fer més activitats tipus competències.  
        - Realitzar  classes  més pràctiques .
        - Treballar  els  gràfics i taules.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

DEPARTAMENT : CIÈNCIES NATURALS

Anàlisi dels resultats: 

No tots els alumnes de 4t fan ciències.

Els enunciat dels nostres llibres no tenen res a veure amb els de les competències. Les 
activitats tenen més dificultat de comprensió lectora que de contingut.

Amb el volum d'alumnes tan gran i les característiques problemàtiques dels alumnes de 3r 
quan estan al grup classe, es difícil treballar per competències amb dos hores setmanals en 
física i química i dos en biologia i geologia amb continguts molt diferents.

Propostes de millora (si s’escau):

Dedicar alguna de les dos hores a treballar competències, encara que no hi ha material per fer-
ho.Incloure les ciències en les matèries que treballen amb grups flexibles per poder reduir la 
ràtio.

Treballar els continguts matemàtics a l'assignatura de matemàtiques.

A nivell d'organització no deixar sortir els alumnes de l'aula fins que no acabi la prova, que 
facin una mica l'esforç de llegir els enunciats.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

2.1.1.Estratègia. Planificació i consolidació d'activitats per millorar 
les competències lingüístiques en comprensió lectora, lectura i 
escriptura.

ACTIVITAT 2.1.1.1

 Establiment de trenta minuts de lectura diària en tots els cursos d'ESO i 
Batxillerat

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: 100 % dels grups dediquen mitja hora de lectura diària durant tot el curs.
RESULTAT: 100

QUALITAT D'EXECUCIÓ: Valoració >5 en enquesta al professorat implicat
RESULTAT: 100  (5,2)

GRAU D'IMPACTE: 10% d'increment en l'hàbit lector de l'alumnat. Es farà enquesta al primer 
trimestre i a final de curs.
RESULTAT: 67  (+6,7%)

ACTIVITAT 2.1.1.2

Participació en el  XIII Certamen Nacional Infantil i Juvenil de la Lectura en 
Veu Alta. Participació en totes les categories de l'ESO.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Hi ha representants a tots els cursos d'ESO
RESULTAT: 75 (A quart no)

ACTIVITAT 2.1.1.3

Foment de la participació de l'alumnat en els Premis Literaris de Sant Jordi.
Participació en totes les categories de l'ESO.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Hi ha representants a tots els cursos d'ESO
RESULTAT: 100
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

ACTIVITAT 2.1.1.4

Inclusió d'estratègies d'expressió escrita a les matèries no lingüístiques.
Redacció d'escrits a 3r i 4t d'ESO en les matèries de tecnologia, ciències naturals i 
ciències socials seguint una mateixa metodologia i uns mateixos criteris 
d'avaluació, a partir del 2n trimestre.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Tres activitats d'expressió escrita, una per cadascuna de les matèries 
esmentades.
RESULTAT: 100

QUALITAT D'EXECUCIÓ: 100% de seguiment de la metodologia i els criteris d'avaluació 
plantejats en els respectius equips docents.
RESULTAT: 100

GRAU D'IMPACTE: En el grup de dades (mostra d'alumnes amb resultats entre el 4 i el 6) un 25 % 
de casos han millorat els resultats de les proves sobre textos determinats que es farà a les matèries 
de llengües (es fan al principi i al final de curs)
RESULTAT: (no recollit)

2.1.2 Planificar i consolidar activitats per millorar les competències 
lingüístiques en expressió oral en llengua anglesa.

ACTIVITAT 2.1.2.1

Ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques.

Introducció de la llengua anglesa com a llengua vehicular a les matemàtiques de 4t d'ESO en un 50% del 
seu horari i 3 unitats didàctiques d'educació física a 3r d'ESO.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Impartició en com a mínim un 50% de les classes en llengua anglesa a 4t 
d'ESO i de tres unitats didàctiques d'educació física a 3r d'ESO.
RESULTAT: 100

QUALITAT D'EXECUCIÓ: El professorat implicat farà el curs d'AICLE (iniciació o 
aprofundiment)i el superarà. RESULTAT: 100
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

ACTIVITAT 2.1.2.2

Treball de l'expressió oral de llengua anglesa amb un auxiliar de conversa 
natiu a 2n i 4t d'ESO i a 1r de batxillerat.

Programació d'una hora setmanal a l'ESO i al Batxillerat d'activitats d'interacció oral amb l'ajut d'un 
auxiliar de conversa.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de la programació d'una hora setmanal a tots els cursos 
triats.
RESULTAT: 100

2.1.3.Millorar els resultats d'aprenentatge en la competència matemàtica.

ACTIVITAT 2.1.3.1

Programació de dues optatives de matemàtiques a 2n i 3r d'ESO dedicades a
l'assoliment  i  treball  de  les  competències  matemàtiques,  posant  especial
èmfasi en la geometria.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ : A 2n i a 3r s'ha creat un material adequat per treballar les optatives i 
s'ha dut a terme amb els alumnes.

RESULTAT: 100

GRAU D'IMPACTE: S'utilitzaran les proves d'avaluació diagnòstica per valorar que un 80% dels 
alumnes assoleixen les competències en espai, forma i mesura a 3r d'ESO.
RESULTAT: No es va fer

ACTIVITAT 2.1.3.2

Programació d'activitats comunes a matemàtiques, naturals i tecnologia.

Treball en equips docents per crear petits projectes.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Al segon i tercer trimestre es farà una reunió d'equip docent per 
planificar petits projectes comuns.
RESULTAT: 50

QUALITAT D'EXECUCIÓ: Es crea una llista de petits projectes i es duu a terme a tots els 
grups d'ESO.
RESULTAT: 100
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

2.1.4. Millorar els resultats d'aprenentatge en l'àmbit cientificotecnològic.

ACTIVITAT 2.1.4.1

Planificar actuacions de difusió i promoció del coneixement científic.
Setmana de la ciència.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ:  Implicació de tot l'alumnat de Batxillerat científic i tecnològic en la 
ruta d'experiments.

RESULTAT: 100

QUALITAT D'EXECUCIÓ: Assolir que tot l'alumnat de 1r i 2n d'ESO faci alguna activitat de la
setmana de la ciència.

RESULTAT: 100

ACTIVITAT 2.1.4.2

Concurs de retoc fotogràfic a 4t d'ESO.

Concurs d'edició fotogràfica a 4t d'ESO. Realització i foment de participació de l'alumnat de la matèria 
d'informàtica de 4t d'ESO

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ:  Compliment de les actuacions planificades.
RESULTAT: 100
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

 2.2 OBJECTIU. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 

Indicadors de progrés

• Índex d'abandonament a 3r d'ESO. La mitjana dels quatre cursos ha de ser com a 
màxim un 1%.
RESULTAT: 100  (0,8%)

• Índex d'abandonament a 4t d'ESO. La mitjana dels quatre cursos ha de ser com a 
màxim un  4%.
RESULTAT: 100  (3,9%)

• Índex d'absències de l'alumnat superior al 25% .La mitjana del quatre cursos ha de ser 
com a màxim 1%

RESULTAT: 100  (0,55%)

2.2.1.Estratègia. Actuacions d'integració social de l'alumnat amb risc
d'exclusió social i d'abandonament prematur.

ACTIVITAT 2.2.1.1

Elaboració i execució d'un pla de treball del tècnic/a d'integració social.

Concreció d'un pla de treball per a cadascun de l'alumnat atès.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'IMPACTE: increment d'un 10% de matèries superades a final de curs pels alumnes 
atesos respecte el curs passat.
RESULTAT: 

2.2.2. Estratègia. Dinamització de l'esbarjo.

ACTIVITAT 2.2.2.1

Realització anual del torneig de futbol sala.

VIII Torneig de futbol sala INS S'Agulla.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les activitats planificades.
RESULTAT: 100
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

2.2.3. Estratègia. Introduir el servei comunitari en el currículum de
l'ESO.

ACTIVITAT 2.2.3.1

Establiments de relacions amb empreses i/o entitats per desenvolupar el servei 
comunitari.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades.

RESULTAT: 100.

2.2.4. Estratègia. Organització d'activitats lúdic-festives.

ACTIVITAT 2.2.4.1

Tallers de St. Jordi.

Organització de dos circuits de tallers, un per primer cicle i un per segon cicle i batxillerat.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades.

RESULTAT: 100.

ACTIVITAT 2.2.4.2

Festa de Carnestoltes: tallers i concurs de disfresses.

Organització d'una franja de tallers i un concurs de disfresses.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades.

RESULTAT: 100.

ACTIVITAT 2.2.4.3

Programa 'Mou-te': marxes populars.

Organització d'una marxa popular per trimestre.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades.

RESULTAT: 100.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

ACTIVITAT 2.2.4.4

Diada de la Pau.

Organització d'activitats per celebrar aquest dia.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades.

RESULTAT: 100.
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

 2.3 OBJECTIU. ABANDONAMENT PREMATUR

INDICADORS DE PROGRÈS

• Índex d'abandonament a 3r d'ESO. La mitjana dels quatre cursos ha de ser com a 
màxim un 1%.
RESULTAT: 100 (0,8%)

• Índex d'abandonament a 4t d'ESO. La mitjana dels quatre cursos ha de ser com a 
màxim un  4%.
RESULTAT: 100 (3,9%)

2.3.1.  Estratègia.  Actuacions d'integració social  de l'alumnat amb risc
d'abandonament prematur.

ACTIVITAT 2.3.1.1

Elaboració  i  execució  d'un  pla  de  treball  del  tècnic/a  d'integració  social
coordinat amb la tècnica d'absentisme.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: Compliment de les actuacions planificades.

RESULTAT: 100.

2.3.2. Estratègia. Planificació de tutories dedicades a l'orientació 
acadèmica.

ACTIVITAT 2.3.2.2

Intervenció de l'orientadora en les tutories de 3r i 4t d'ESO. 

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: S'han fet 2 tutories a 3r i 6 a 4t dedicades a l'orientació acadèmica. 

RESULTAT:  100 
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2.3.3. Estratègia. Formació de l'equip directiu en l'eina d'orientació 
MyWayPas.

ACTIVITAT 2.3.2.2

El coordinador pedagògic i  la cap del departament d'orientació seguiran la
formació.

INDICADOR DEL PROCÈS

GRAU D'APLICACIÓ: El professorat implicat ha fet el curs.

RESULTAT: 100
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 3 VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTES DE MILLORA

 3.1 OBJECTIU MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS.
Bons resultats interns i externs.

La taxa de promoció de l'ESO ha millorat situant-se en un 85.88%. El millor resultat
dels últims anys. 

En els estudis postobligatoris,  hi  ha hagut una millora en la taxa de graduats dels
cicles de grau mig, situant-se en el 63.1% (cal tenir sempre en compte que el cicle de
CAI té una taxa de graduats molt baixa perquè la forta càrrega lectiva fa que molts
cops les pràctiques se les deixin pel curs següent).

Pel que fa a la taxa de graduats de batxillerat, ha baixat uns 10 punts i la dels cicles de
grau superior uns 5. Tot i així es segueixen mantenint en valors alts.

Pel que fa a les proves diagnòstiques externes de 4t d'ESO s'ha millorat notablement
en  Català,  Castellà,  Anglès  i  Matemàtiques.  Els  resultats  de  la  prova  Científico-
Tecnològica no ha estat massa bo, però es fa difícil valorar-los tenint en compte que
era el segon any que es feia.

Manteniment d'un grau de satisfacció alt en l'alumnat i en el professorat.

Els resultats de les enquestes són prou bons, la majoria dels ítems surten puntuats a
la franja del 'notable'.

Implicació docent en el treball de les competències lingüístiques i  matemàtiques

Els resultats en les matèries instrumentals és satisfactori i la implicació del professorat
en les activitats programades és molt alta.

El projecte del Temps de Lectura ha tingut uns bons resultats en el seu primer any.
Caldrà millorar alguns aspectes del seu funcionament, però globalment la valoració és
molt satisfactòria.

L'activitat  de  programar  activitats  comunes  a  ciències  naturals  ,tecnologia  i
matemàtiques ha anat força bé tot i que ha quedat reduïda al tercer trimestre.

També ha estat molt positiu poder comptar aquest curs amb una auxiliar de conversa
que pot  treballar  amb els  nostres alumnes i  fer  millorar  l'expressió  oral  en llengua
anglesa.

Gran  participació  en  les  activitats  de  promoció  de  la  ciència,  l'esport  i  l'expressió
artística.

Aquestes activitats han estan un èxit de participació i sens dubte també serveixen per
mantenir un bon grau de cohesió i satisfacció de professorat i alumnat.
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PROPOSTES DE MILLORA:

Consolidar el temps de lectura.

Coordinació  entre  els  departaments  de  Català  i  Castellà  per  aconseguir  una
programació comuna.

Aconseguir una millor coordinació entre els departaments de matemàtiques, ciències i
tecnologia. 

Mantenir la contractació d'un/a auxiliar de conversa per Llengua anglesa.

Fer projectes comuns entre algunes matèries.

 3.2 I 3.3. OBJECTIU. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL I 
PREVENIR L'ABANDONAMENT PREMATUR.

Les taxes d'absentisme i abandonament han estat molt baixes globalment.

La tasca de les  tutories  i  de  la  tècnica  d'integració  social,  amb la  coordinació  del
departament d'orientació i del coordinador pedagògic, han ajudat a mantenir en uns
nivells baixos de casos d'absentisme crònic. 

La taxa d'abandonament a 4t d'ESO és molt baixa i sens dubte, la feina de tots ha
estat molt satisfactòria per aconseguir aquest nivell de satisfacció en l'alumnat.

PROPOSTES DE MILLORA:

Continuar amb el pla de treball aplicat.
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 4 COORDINACIÓ DE LLENGUA, INTERCULTURALITAT I 
COHESIÓ SOCIAL.

4.1. Objectius plantejats i activitats pel curs 2016-2017

El curs d’enguany ha estat  el  primer en què he hagut  de dur a terme la tasca de
coordinadora lingüística  i  de cohesió  social  a  aquest  centre.  Per  aquest  motiu,  les
activitats que s’han realitzat amb aquest objectiu durant el curs són les que ja s’havien
dut a terme els cursos anteriors i havien donat bons resultats. 

Les activitats fetes són les següents:

1. Celebració del dia de la Pau: acte conjunt amb manifest i concurs de fotografia.

2. Recollida de menjar en col·laboració amb Càritas

3. Recollida de joguines per a la Creu Roja

4. Expressió escrita i ILEC en matèries no lingüístiques

5. Parelles lingüístiques

6. Celebració de Sant Jordi: tallers, concurs literari i parada de libres de segona

mà.

7. Inici de la programació dels Serveis a la Comunitat

8. Participació de l’alumnat a diversos concursos de la zona relacionats amb la

lectura i l’expressió escrita en català.

4.1.1.Celebració del dia de la Pau

Aquest ha estat el sisè curs en què es realitza aquesta activitat. Hem preparat la cançó
“Mooving” de Macaco des de les tutories i els alumnes han elaborat unes gotes de
paper on podien escriure alguna paraula o frase relacionada amb la pau. 

L’acte de celebració ha consistit en sortir tots al pati, cantar conjuntament la cançó i fer
una onada amb les gotes interpretant la frase “Una gota junto a otra hace oleajes,
luego mares...océanos”. 
Durant l’acte, els alumnes de batxillerat van fer una lectura del manifest per la Pau que
ells  mateixos  havien elaborat  lligat  al  fil  argumental  de l’acte:  un sol  ésser  no pot
canviar el món però, si ens unim, podem aconseguir grans coses.
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Quan va finalitzar  l’acte,  algunes classes van elaborar  murals  amb les  gotes i  els
missatges fets pels alumnes. 

També es va tornar a fer la proposta de participació al concurs de fotografia i es van
establir unes bases que es van repartir als alumnes i al professorat.   El tema de les
fotografies que es presentessin havia de ser “Fem pinya”. 

La  participació  va  ser  escassa  ja  que  només  es  van  presentar  una  desena  de
fotografies per part dels alumnes i dues per part del professorat. 

El proper curs caldrà buscar alguna estratègia per fomentar la participació a aquest
concurs fotogràfic ja que, pel que es pot observar,  s’ha anat  reduint  el  nombre de
participants  durant  els  darrers cursos.  Seria  interessant  fer-ne una millor  difusió  al
centre (cartells, treball a la tutoria…), proposar una temàtica més atractiva i, sobretot,
donar un marge més gran de temps perquè tothom pugui participar.

4.1.2.Recollida de menjar en col·laboració amb Càritas

El curs anterior vas ser el primer en què es va decidir que la recollida d’aliments es fes
d’un sol producte i  es va intentar fer una piràmide amb paquets d’arròs. No es va
aconseguir  l’objectiu  però  sí  que es va aconseguir  una alta  participació  de tota la
comunitat educativa. 

Per intentar, almenys,  mantenir l’èxit d’aquest recapte aquest any es va decidir que la
recollida  es  fes de llegums.  La tria  dels  llegums en lloc  d’altres  aliments  ha estat
perquè s’ha celebrat l’Any Internacional dels Llegums i els alumnes han fet un treball
específic sobre aquest aliment a diverses matèries i potser això els podia engrescar a
l’hora d’animar-se a participar en aquesta activitat. 

Una bona part de la comunitat educativa ha participat però aquesta participació encara
segueix sent més baixa del que ens agradaria. Potser seria bo pensar algun objectiu
concret i presentar-lo com un repte que, entre tots, hauríem d’aconseguir.

Aquesta recollida d’aliments l’hem fet conjuntament amb Càritas.
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4.1.3.Recollida de joguines per a la Creu Roja

Aquesta activitat s’ha dut a terme al centre de manera intermitent durant els darrers
cursos. 

El curs d’enguany,  la Creu Roja ha vingut al centre i ha fet una xerrada a tots els
alumnes sobre la importància de que tots els  nens rebin almenys una joguina i  la
necessitat de que la joguina compleixi uns requisits fonamentals: ha de ser nova i no
ha de ser bèl·lica ni sexista. Aquestes xerrades han obert debats realment interessants
i ha fet conscients als alumnes que hi ha persones amb situacions crítiques a les que
podem ajudar aportant el nostre granet de sorra. 

Davant les dificultats econòmiques de moltes de les famílies de l’alumnat del centre,
s’ha fet  un treball  des  d’algunes  de les  tutories  en les  que s’ha proposat  fer  una
recollida simbòlica (i voluntària) d’un euro per alumne i, amb els diners recollits, s’ha
escollit  a  uns  responsables  encarregats  d’anar  a  comprar  alguna  joguina  en
representació de la classe.  

Potser la quantitat de joguines no ha estat molt elevada però hem aconseguit que una
quantitat més gran d’alumnes participi en aquesta activitat i, per tant, considerem que
ha estat una experiència satisfactòria. 

4.1.4.Expressió escrita i ILEC en matèries no lingüístiques

Continuant els projectes iniciats amb el Grup Impulsor, aquest any també s'ha portat a
terme l'activitat d'expressió escrita en les matèries no lingüístiques. L’objectiu és que
els alumnes siguin conscients de la necessitat d’escriure correctament no només a les
matèries de llengua sinó també a la resta i afavorir una millora en la seva expressió
escrita ja que és un dels punts més febles de gran part dels nostres alumnes. 

Tots  els  departaments  no  lingüístics  (socials,  naturals,  matemàtiques,  tecnologia  i
expressió) han de fer una activitat d'expressió escrita a cada grup classe. S’ha fet un
calendari per aconseguir que no es fessin totes aquestes redaccions al mateix moment
del curs i s’ha aconsellat que l'activitat s'integrés competencialment dins els continguts
i  la  programació  que  cada  professor  estaria  fent  en  aquell  moment.  També  s’ha
facilitat, a qui ho ha requerit, un dossier amb breu informació teòrica sobre les diferents
tipologies textuals per tal de facilitar la feina a professors de matèries no lingüístiques.
De la mateixa manera, s’ha proporcionat una graella que facilitava la correcció dels
textos produïts i la puntuació dels mateixos. 

 
CODI: MEMÒRIA 16-17 Elaborat: director 
VERSIÓ: 0.0 Revisat: coordinador pedagògic
DATA:  6/11/2017 Aprovat: director

Pàgina  30 de 43 Aquest document pot quedar obsolet 
una vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

Ens consta que gran part  del professorat ha realitzat aquesta activitat però ens ha
mancat temps per trobar-nos i fer una valoració conjunta d’aquesta activitat valorant
els resultats obtinguts pels alumnes.

És  necessari  mantenir  aquesta  activitat  però  també  és  necessari  posar  en  comú
l’experiència  de cada un per tal  de poder veure si  realment està funcionant  i  està
aconseguint que els nostres alumnes millorin en aquest àmbit.

4.1.5.Parelles lingüístiques

Aquesta activitat  també s’ha dut  a terme de manera intermitent  al  centre i  el  curs
anterior es va tornar a recuperar. Aquest curs el nombre d’alumnes que assistien a
l’aula d’acollida era molt baix (dos alumnes de segon i dues alumnes de tercer) però ,
tot i així, s’ha decidit mantenir-la.

Els alumnes voluntaris per fer de parelles lingüístiques havien de ser de tercer i de
quart i la veritat és que, quan es va fer la proposta als alumnes d’aquests cursos, es
van engrescar molts i  es van presentar com a voluntaris (ja que fer aquesta tasca
implica algun tipus de compensació a la matèria de català). Per aquest motiu, es va
haver  de triar  aquells  alumnes que pensàvem que podien connectar  més amb els
alumnes  de  l’aula  d’acollida  i  que  tenien  un  gran  sentit  de  la  responsabilitat  per
assegurar-nos de que es duien a terme les deu sessions fixades al dossier que es
proporciona el dia que es fan les presentacions. Les trobades es feien els dimecres a
l’hora del pati i cada parella s’havia d’organitzar per tal de poder anar realitzant totes
les activitats proposades al dossier.

Els  alumnes  voluntaris  han  tingut  molts  problemes  amb  els  de  segon.  No  es
presentaven a les sessions, els havien d’anar a buscar i es negaven a conversar amb
ells  o  fer  les  tasques  del  dossier  proporcionat.  Malgrat  que  s’han  fet  diverses
intervencions (per part de la tutora del grup d’aquests alumnes i la tutora de l’aula
d’acollida) no s’ha aconseguit millorar la seva predisposició i, per tant, en aquests dos
casos concrets no ha funcionat. Amb les alumnes de tercer, en canvi, l’experiència ha
estat positiva i han anat realitzant les diverses sessions amb força regularitat. Tampoc
han acabat totes les tasques proposades al dossier ja que, en algunes ocasions, les
alumnes no havien assistit a classe un dels dimecres i no es recuperava la sessió en
un altre moment.
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El curs vinent s’haurà de valorar si val la pena mantenir aquesta activitat, sobretot,
fixant-nos molt bé en els alumnes d’aula d’acollida que hi haurien de participar per tal
de valorar si l’experiència pot ser profitosa ja que aquest any ha estat bastant frustrant
per una part dels alumnes voluntaris ja que no han pogut fer la tasca que se’ls havia
encomanat.

4.1.6.Celebració de Sant Jordi: tallers, concurs literari i parada de llibres
de segona mà.

Com  cada  any,  per  Sant  Jordi  hem  muntat  dos  circuits  de  vuit  i  nou  tallers
respectivament, un pel primer cicle i l'altre pel segon cicle i batxillerats.
Aquest any hem continuat la novetat de fa tres anys de que els tallers fossin de 20
minuts, perquè semblava que amb 15 anaven massa justos, i la veritat és que així ha
anat millor.

La participació del professorat i  l'alumnat a l'hora de muntar els tallers va ser molt
bona, igual que la dinàmica. S'ha millorat el ritme dels tallers fins al punt de coordinar-
nos perfectament amb els horaris de 20 minuts i han resultat molt engrescadors pels
alumnes. Potser, per acabar de fer que l’activitat sigui positiva per tots, valdria la pena
que cada taller tingués dos professors responsables per poder fer torns entre ells; ja
que repetir una mateixa activitat vuit vegades pot arribar a fer-se molt pesat. 

Enguany hem fet  els XXIII  Premis literaris  de Sant  Jordi.  Com que aquest  curs la
celebració  de  la  diada  s’havia  de  fer  la  mateixa  setmana  que  ens  incorporàvem
després de les vacances de Setmana Santa, s’havia de deixar tot enllestit abans de
marxar i el termini per presentar els treballs ha estat més reduït que ho havia estat
cursos anteriors. Potser és per aquest motiu que la participació ha baixat i el nombre
de  treballs  presentats  ha  estat  aproximadament  la  meitat  dels  presentats  el  curs
anterior.   Degut a això, diversos premis han resultat deserts. La veritat és que hi ha
moltes categories i aconseguir que es lliurin treballs de totes elles i que els treballs
siguin de qualitat és difícil però podríem incentivar-los donant estratègies d’escriptura
creativa des de les matèries lingüístiques. Com he indicat anteriorment, l’escriptura és
un dels punts febles dels nostres alumnes i treballar per millorar-la és un dels objectius
que ens proposem pel curs vinent des dels departaments lingüístics. 
Tot i així, els treballs guanyadors van ser de qualitat i es van repartir vals per material
escolar o informàtic per tots ells. 
Hem tornat a deixar preparats els sobres per lliurar els treballs a consergeria als quals,
a la cara del davant, hi havia impreses totes les dades que l'alumne havia d'omplir i,
dins el sobre, un altre paper amb les dades personals. Això ha facilitat molt la feina, ja
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que  als  alumnes  fins  ara  els  costava  molt  entregar  els  sobres  amb la  informació
correcta i de la manera adequada.
S’ha  format  un  jurat  amb  membres  de  tota  la  comunitat  educativa:  professors,
alumnes, personal administratiu i AMPA. La seva participació ha estat voluntària i tots
han pogut donar el seu parer sobre els els treballs lliurats.

Una activitat que es volia recuperar és la de fer la parada de llibres de segona mà. Es
van fer cartells informatius i, des de les tutories, es va animar als alumnes a portar els
seus llibres per poder fer l’intercanvi durant la celebració de la diada de Sant Jordi. Tot
i així, els alumnes que es van engrescar a fer aquesta activitat van ser tan pocs que es
va decidir anul·lar-la. El curs vinent ens haurem de tornar a plantejar si la mantenim i,
si és així, què podem fer per aconseguir que els alumnes que hi participin siguin molts
més.

4.1.7.Inici de la programació dels Serveis a la Comunitat

El curs d’enguany s’ha creat una Comissió de Servei Comunitari amb representants de
cada  departament  del  centre  amb  l’objectiu  de  preparar  conjuntament  projectes
externs al centre.

Servei Comunitari passarà a ser una matèria obligatòria als centres a partir del 2020 i
es podrà fer a tercer o quart d’ESO. Aquesta matèria contempla 10 hores teòriques al
centre i 10 hores pràctiques a un lloc extern al centre. Ara mateix estem dins el pla
pilot i es començarà a realitzar el curs vinent. 

Hi ha una sèrie d’entitats de Blanes que ja tenen conveni i, per tant, aprofitarem el que
ens ofereixen per començar a preparar aquests projectes. Les entitats amb conveni
són: Càritas, Can Borrell, la Biblioteca Comarcal i la Creu Roja. Cadascuna d’aquestes
entitats ofereix diverses possibilitats a les que ens podem acollir. 

La primera reunió que hem fet amb la Comissió de Servei Comunitari ha estat per
sondejar  els  diversos  projectes  que  es  podrien  proposar  als  nostres  alumnes  i
començar a estudiar a cada departament en quins projectes podria participar treballant
els  continguts  teòrics  necessaris  des  de  les  seves  matèries  integrant-los  a  la
programació del curs.

Ha estat una mica complicat decidir de quina manera es duria a terme aquesta part
teòrica al centre. Si cada alumne ha de participar només en un projecte, és necessari
que hagi de fer la part teòrica de tots? Si es decideix que cada alumne només ha de
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fer  les  seves  10  hores  teòriques  del  seu  projecte,  de  quina  manera ens hauríem
d’organitzar?

Totes aquestes qüestions i altres han quedat per resoldre i s’ha proposat fer una altra
reunió a inicis del curs vinent per fer propostes sobre aquests aspectes i perquè cada
membre,  en  representació  del  seu  departament,  faci  la  seva  proposta  d’hores  i
continguts que podria treballar  des de la  seva matèria dels  diversos projectes que
s’oferiran.

4.1.8.Participació  de  l’alumnat  a  diversos  concursos  de  la  zona
relacionats amb la lectura i l’expressió escrita en català.

Durant  aquest  curs  també alguns  dels  nostres alumnes  han participat  en diversos
concursos externs al centre.

Els alumnes de primer i segon cicle van participar al Concurs de lectura en veu alta i,
tot i que no van quedar classificats per les semifinals, van fer un bon paper al teatre de
Blanes amb les seves lectures. 

Aquest any hem aconseguit tenir els textos abans i això ens ha permès treballar molt
més amb ells per aconseguir anar millorant els errors en la lectura que feien a l’inici.
Tot i  així,  veiem que és necessari  seguir  treballant  la  lectura en veu alta  amb els
nostres alumnes per aconseguir anar polint les errades que solen fer.

També hi ha un grup d’alumnes de diversos nivells del centre que, voluntàriament, han
participat al Premi Protagonista Jove. Aquest premi consisteix en llegir quatre llibres
que es proposen i fer una votació per decidir quin d’ells és el millor. El llibre més votat
pels  alumnes  és  el  que  rep  aquest  premi  que  tenen  la  possibilitat  d’atorgar  els
mateixos lectors. 

Ens consta que la majoria d’alumnes ha aconseguit llegir-se els quatre llibres dins el
termini establert i han efectuat la seva votació. 

També tenim diversos alumnes que han participat al concurs de El Gust per la Lectura.
Alguns ho han fet de manera individual i altres ho han fet en grup. En aquest cas, una
de les nostres alumnes de tercer va quedar finalista amb el text que va presentar.

Una altra activitat a la que hem participat aquest any és la Iª Mostra de lectura en veu
alta que es va realitzar al teatre de Blanes. Van participar-hi un grup d’alumnes de
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primer de batxillerat.  Va ser una mostra interessant ja que, durant la vetllada,  vam
poder gaudir de lectures fetes per alumnes amb diversos nivells de català i va ser molt
enriquidor. 

Esperem  seguir  participant  a  totes  aquestes  activitats  el  curs  vinent  i,  si  podem,
contemplar  la  possibilitat  de  participar  també en  altres  que  es  realitzen  igualment
d’interessants.

4.2. Projectes no realitzats

Aquest curs s’ha hagut d’anular l’activitat d’intercanvi de llibres a la parada que es volia
organitzar  per  Sant  Jordi.  Potser  valdria  la  pena  dedicar  més  temps  a  aquesta
proposta  i  presentar-la  d’una  manera  més  atractiva  als  nostres  alumnes  per
aconseguir  una  més  alta  participació  i  poder  seguir  organitzant  activitats  d’aquest
tipus. 

Enguany hi ha hagut una demanda de fer el treball de recerca de Batxillerat en castellà
però s’ha desestimat la sol·licitud ja que la bibliografia sobre el tema del treball estava
disponible en català en un alt percentatge i aquest és un dels requisits que s’ha de
tenir en compte en el moment de valorar aquests casos. 

4.3. Projectes i propostes pel curs 2017-2018

Pel curs vinent mirarem de dur a terme totes les activitats comentades anteriorment i
que han donat bons resultats, amb els canvis proposats també a cada apartat.

Ens  proposem  dur  a  terme  la  parada  de  llibres  de  segona  mà  per  Sant  Jordi,
organitzar nous projectes de Serveis a la Comunitat i la possibilitat d’introduir una nova
activitat al centre: bookcrossing.

 
CODI: MEMÒRIA 16-17 Elaborat: director 
VERSIÓ: 0.0 Revisat: coordinador pedagògic
DATA:  6/11/2017 Aprovat: director

Pàgina  35 de 43 Aquest document pot quedar obsolet 
una vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

MEMÒRIA ANUAL 2016-2017

 5 .TÈCNICA D'INTEGRACIÓ SOCIAL.
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 6 SERVEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.
Totes les accions realitzades han estat de validació dels aprenentatges assolits 
mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. 

Es detalla en les taules següents les dades sobre les accions realitzades:

SERVEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cicle formatiu Oferta Inscripcions
Validacions

fetes

Atenció a persones en situació de 
dependència

25 7 7

Cures auxiliars d'infermeria 5 0 0

Integració social 5 0 0
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7 DEPARTAMENTS DIDÀCTICS.

En el  document  Memòria  anual  2016-2017.  Departaments  didàctics  es  recull  la
memòria de cadascun dels departaments. 

En cadascuna es detalla com a mínim la valoració dels resultats i dels objectius propis
del departament del curs i el seguiment de les programacions de les seves matèries.
També, si s'escau, les propostes de revisió de les programacions.
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