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    0.Introducció 
 

 
0.1. Presentació del candidat.  

 El meu nom és Josep Hernández Martín. Sóc funcionari de carrera des de l’any 1995 i 

ocupo la meva destinació definitiva a l’INS S’Agulla des de l’any 1999. Des d’aquest any 

he estat tutor, coordinador i cap de departament . Entre els anys 2011 i 2016 he estat 

cap d’estudis. El dia 1 de març de 2016 vaig començar com a director de l’institut. 

 

La meva motivació per ser director d’aquest institut neix d’un gran coneixement del 

mateix com a resultat de la dedicació de tots aquests anys.  

 

M’agradaria seguir al capdavant i poder millorar els nostres resultats educatius així com 

la manera en que es fa la gestió del centre. 

 

0.2. Característiques del centre. 

 

L’Institut S’Agulla és un centre educatiu públic situat al barri de Can Borell al municipi de 

Blanes. Va iniciar les seves activitats l’any 1992, coincidint amb l’inici de la implantació 

de la LOGSE. Inicialment va estar en unes instal·lacions provisionals situades a l’antiga 

escola Carles Faust, però des del curs 2001-2002 es va instal·lar en un edifici de nova 

construcció que és el que ocupa a l’actualitat (Carretera de Malgrat, número 13). 

 

Els estudis que s’imparteixen al centre són: ESO, amb tres línees per curs, Batxillerat, 

amb dos grups a primer i normalment, un a segon i Formació Professional de les 

famílies de Sanitat i Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Concretament  
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s’imparteixen els cicles de grau mig de Cures auxiliars d’infermeria (CAI) , Atenció a 

persones en situació de dependència (TAPSD)  i els de grau superior de Tècnic en 

educació infantil (TEI), Tècnic en integració social (TIS) i des del curs actual, Tècnic en 

animació sociocultural i turística (TAS). Tenim tres grups de CAI, que és l’únic cicle que 

té durada d’un curs, i un grup de tots els altres cicles que tenen durada de dos cursos 

escolars (Exceptuant TAS, que en ser el primer any, només tenim el grup de primer). 

El nombre d’alumnes del nostre centre es situa entre 700 i 800, dels quals uns 300 són 

de cicles formatius, uns 400 d’ESO i uns 100 de batxillerat.  

 

La procedència dels nostres alumnes d’ESO és diversa donat que a Blanes l’àrea 

d’escolarització està definida com a zona única. Tot i així, en els darrers anys hem 

tingut un volum important de matrícula de les escoles més properes, Pinya de Rosa i 

Quatre Vents.  

Pel que fa a l’alumnat de Batxillerat, bàsicament són alumnes que han cursat l’ESO al 

nostre centre, tot i que també es matriculen alguns alumnes procedents dels altres 

instituts públics de Blanes i també de les dues escoles concertades. 

En quant a l’alumnat de Cicles Formatius provenen de Blanes i dels pobles del voltant 

de la comarca. 

 
 
El marc horari dels estudis del centre està dividit en dues franges: Al matí de 8.15 a 

14.45 h es desenvolupen els estudis d’ESO i Batxillerat. I a la tarda, de 15.00 a 21.30 h 

els estudis de Cicles Formatius.  

 
En el curs actual, hi ha una dotació de professorat de 59 docents, 39 a ESO i BTX i 20 a 

FP. 
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1.Plantejament institucional 
 

 Missió, visió i valors del centre definits en el PEC 
 
Missió 

 La missió de l'Institut S'Agulla és proporcionar una formació integral al seu alumnat 

 que contempli la dimensió instructiva d'adquisició i acreditació de coneixements i 

 competències i l'aspecte formatiu de desenvolupament personal i de l'orientació. 

 El centre ofereix al seu alumnat ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, 

 Batxillerat i Formació Professional inicial, així com un servei d'orientació acadèmica i 

 laboral. 

 L'objectiu principal del centre és formar ciutadans actius compromesos amb els valors 

 democràtics, que siguin capaços d'integrar-se amb èxit a la societat i treballin per 

 millorar-la. 

 

Visió    

 L'Institut S'Agulla vol ser un centre que educa als seus alumnes per tal que en el futur 

 siguin ciutadans adults amb criteri propi i responsable i facin seus els valors d’una 

 societat democràtica, i assoleixin una adequada formació acadèmica i professional 

 que els ajudi a incorporar-se amb èxit al món laboral. 

 L'Institut es veu com un centre que compta amb una elevada capacitat d'atracció de 

 nou alumnat, fomenta un bon clima de treball i dóna una educació integral al seu 

 alumnat tenint en compte la seva diversitat de necessitats educatives. 

 El centre aspira a ser reconegut com un exemple de convivència, on es fomenta el 

 coneixement i el respecte mutu entre diferents cultures. 
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Valors 

 L'actuació diària de l'Institut S'Agulla s'inspira en els següents valors: 

 Transmissió de la cultura de l'esforç. El centre treballa per formar nois i noies 

 responsables, compromesos i conscients de la importància de fer les coses ben fetes. 

 Educació en valors democràtics, com ara la llibertat d'expressió, la tolerància 

 envers punts de vista diferents als propis, esperit crític i interès pels afers públics. 

 Foment de la igualtat d'oportunitat. A l'Institut S'Agulla es combat qualsevol tipus de 

 discriminació que pugui condicionar la formació integral de l'alumnat de l'alumnat del 

 centre. 

 La inclusió escolar i la cohesió social. 

 Diàleg i consens en la presa de decisions, com a instruments essencials per fer les 

 normes i resoldre conflictes. 

 Ús del Català com a llengua d'ensenyament-aprenentatge i d'ús social, per la 

 qual cosa adequa tots els seus mitjans i recursos perquè el català sigui la llengua de 

 comunicació en aquests àmbits. Simultàniament vetlla perquè tot l’alumnat assoleixi 

 un domini satisfactori de la llengua castellana. 

 Educació com a tasca col·lectiva i d'equip, amb la intervenció de l'alumnat, el 

 professorat i la família, i adreçada al desenvolupament integral de l’alumnat. 

 Adequació de les activitats d’ensenyament-aprenentatge a la diversitat de ritmes 

 evolutius, de capacitats intel·lectuals i d’interessos dels alumnes. 
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2.Diagnosi actualitzada del centre 
 

 
Per fer aquesta diagnosi he utilitzat els resultats del sistema d’indicadors de centre 

(SIC) de l’any 2016. També he consultat l’evolutiu que contempla els resultats dels 4 

cursos anteriors al 2015-16, per tal de contrastar si alguna situació és puntual o bé 

segueix la mateixa tendència dels cursos anteriors. 

 

En general la comparació es fa entre el valor del nostre centre i la mitjana de Catalunya 

dels centres, com el nostre, de tipus B. Quan el resultat de la mitjana no hi és s’utilitza la 

mediana o 2n quartil (Q2), això passa quan l’indicador és resultat de diversos ítems o 

cursos, per simplificar he posat només el valor global. 

 

L’anàlisi s’ha dividit en tres apartats : 

2.1. Context i recursos. 

2.2. Rendiment acadèmic. 

2.3. Condicions d’equitat. 
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2.1. CONTEXT I RECURSOS 

 

 
Valor 
centre 

Mitjana centres B Franja 

Diversitat significativa 5,93 3,799 alta 

Absentisme superior al 25% 0,101 Q2=0,917 baixa 

Demanda d’escolarització a 1r d’ESO 1,18 Q2=0,95 alta 

Participació de les famílies 87,795 Q2=45,5 alta 

Mobilitat del professorat 14,78 11,991 mitjana-
alta Mobilitat de l’alumnat 1,93 4,464 

Ràtio alumnes/grup 30,92 26,565 alta 

Ràtio alumnes/professor 10,69 13,714 baixa 

Personal de suport socioeducatiu 60 15,015 alta 

 
 
Punts febles: 

El nostre centre està a la franja alta dels centres tipus B en quan a diversitat significativa 

(alumnes nee: amb dictamen o informe social, i alumnes d’incorporació tardana al 

sistema educatiu). 

La ràtio d’alumnes/grup ens situa a la franja alta, bastant per sobre de la mitjana. 

L’indicador sobre la mobilitat surt a la franja mitjana-alta degut a la mobilitat del 

professorat, tot i així, mirant l’evolutiu dels últims anys, hem millorat lleugerament 

aquest valor. Pel que fa a la mobilitat de l’alumnat, també ha millorat i ens situa en un 

valor per sota de la mitjana. 

 

 

Punts forts: 

Els nivells d’absentisme superior al 25% ens situen a la franja baixa.  

La ràtio alumnes/professor ha anat millorant des de el curs 11-12 i estem situats a la 

franja baixa. 

El nostre centre en els últims anys té una forta demanda d’escolarització a 1r d’ESO, 

generant-se sempre una llista d’espera en el procés de matriculació. 
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Com a aspectes molt positius a destacar estan la participació de les famílies (associant-

se a l’AMPA) i la dotació en personal de suport socioeducatiu, tot comparant-los amb 

els centres de la nostra tipologia. 

 

2.2. RENDIMENT ACADÈMIC 

 
 

ESO Valor centre Mitjana centres B Franja 

% graduats en ESO 72,632 90,313 baixa 

% promoció de curs (de 1r a 3r) 78,871   Q2=93,811 baixa 

Resultats acadèmics interns 1r 77,642   Q2=91,908 baixa 

Resultats acadèmics interns 2n 74,249   Q2=89,039 baixa 

Resultats acadèmics interns 3r 78,897   Q2=89,879 baixa 

Resultats acadèmics interns 4t 79,562   Q2=93,568 baixa 

Resultats proves diag. de 4t 78,466   Q2 = 88,992 baixa 

 
 

BTX Valor centre Mitjana centres B Franja 

Alumnes de 1r que promocionen 72,093 83,542 baixa 

Graduats en btx 89,29 85,587 Mitja-alta 

Superació matèries comunes 84,834  Q2=90,262 Mitja-baixa 

Superació matèries de modalitat 88,964  Q2=88,835 Mitja-alta 

Superació PAU 84 94,606 baixa 

Rendiment acadèmic (GLOBAL) 86,77 89,532 Mitja-baixa 

 
 

CF  Valor centre Mitjana centres B Franja 

Graduats en TAPSD 67,65 70,941 Mitja-baixa 

Rendiment acadèmic TAPSD 93,76 83,056 alta 

Graduats en TEI 93,75 87,467 Mitja-alta 

Rendiment acadèmic TEI 95,65 92,229 Mitja-alta 

Graduats en TIS 75 79,773 Mitja-baixa 

Rendiment acadèmic TIS 94,97 91,915 Mitja-alta 

Inserció laboral (GLOBAL) 89,015  Q2=45,13 alta 

 
(*)No es disposa d’indicadors SIC per interpretar els resultats del cicle de Cures auxiliars d’infermeria, degut 
a que són estudis LOGSE. Aquests estudis són d’un curs acadèmic, però, habitualment es fan en dos, 
dedicant el primer a l’assistència a les classes i el segon a la formació en centres de treball i si s’escau, 
alguns crèdits pendents.  És per aquest motiu que la taxa de graduats és normalment molt baixa (30,25% el 
curs anterior) 

 
 

Punts febles: 

ESO. Tots els indicadors triats reflecteixen que els nostres resultats estan bastant per 

sota de la mitjana de Catalunya dels centres tipus B. No és una situació puntual del  
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curs passat, si consultem l’evolutiu és una tendència que es repeteix en els 5 últims 

cursos. Alguns dels indicadors són molt globals i per tant, caldria analitzar més 

detalladament la situació (cursos, matèries,...) 

 
BTX. El percentatge d’alumnes de 1r que promocionen ens situen a la franja baixa.  

Tot i fer un bon treball d’orientació amb els alumnes de 4t d’ESO, de vegades costa que 

ells mateixos, o les famílies, facin cas de l’orientació que se’ls dona en acabar l’ESO. 

Unit a aquest factor, alguns s’acaben matriculant a batxillerat perquè no tenen plaça al 

cicle formatiu que volien. 

 

Els resultats de les PAU el curs passat no van ser prou satisfactoris. Consultant 

l’evolutiu es pot constatar que és un fet segurament puntual, els tres darrers cursos els 

resultats havien estat molt bons, situant-nos per sobre de la mitjana de Catalunya. 

 

Punts forts: 

BTX.  

A destacar el nombre de graduats i la superació de matèries de modalitat, per sobre de 

la mitjana de Catalunya. Els resultats de superació de matèries comunes queda a  la 

franja mitja-baixa. Globalment estem a prop de la mitjana. El rendiment acadèmic, 

globalment està molt a prop de la mitjana. 

CF. 

Els graduats en TEI ens situen a la franja mitja-alta, mentre que els graduats en TAPSD 

i TIS estan a la franja mitja-baixa, a prop de la mitjana. 

El rendiment acadèmic en els tres cicles analitzats és molt satisfactori, situant-nos a les 

franges alta i mitja-alta. 

Un altre indicador molt positiu és el d’inserció laboral, els nostres resultats es situen a la 

franja alta. 
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2.3. CONDICIONS D’EQUITAT. 

 
 

ABANDONAMENT D’ESTUDIS Valor centre Mitjana centres B Franja 

ESO 0,518  Q2 = 0,34  Mitja-alta 

BTX 3,18  Q2 = 1,885 Mitja-alta 

TAPSD 1r 6,66 8,634 Mitja-baixa 

TEI 1r 5,08 4,663 Mitja-alta 

TIS 1r 8,62 7,184 Mitja-alta 

 
Punts febles: 

BTX. El valor de l’indicador ens situa a la franja mitja-alta. Ja hem vist anteriorment 

alguns factors que poden influir en aquest factor (tria d’estudis equivocada,..) 

 

Punts forts: 

A TAPSD els resultats ens situen a la franja mitja-baixa. 

Pel que fa a ESO, TEI i TIS, tot i estar a la franja mitja-alta, els resultats són propers a la 

mitjana. 
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3.Objectius a assolir en l’àmbit pedagògic. 

 
 

Els principals objectius pel període 2017-2021 són: 

 

1. Millorar els resultats d’aprenentatge en les competències comunicatives 

lingüístiques (en llengua catalana, castellana i anglesa), i les competències digital i 

d’aprendre a aprendre vinculades. 

 

2. Millorar els resultats d’aprenentatge en la competència matemàtica i els aspectes 

vinculats  de les competències digital i d’aprendre a aprendre. 

 

3. Millorar els resultats d’aprenentatge en els àmbits científic, tecnològic, social, 

artístic i d’educació física i els aspectes vinculats de les competències digital i 

d’aprendre a aprendre. 

 

4. Millorar la cohesió social. 

 

5. Prevenir l’abandonament prematur. 

 

6. Consolidar la formació dual en el cicle d’Animació sociocultural i turística i 

promoure la col·laboració de l’alumnat de FP a l’ESO. 
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4.Desplegament dels objectius: estratègies, activitats i indicadors de 
progrés. 

  
  
OBJECTIU 1. MILLORAR ELS RESULTATS D’APRENENTATGE EN LES 
COMPETÈNCIES COMUNICATIVES LINGÜÍSTIQUES (CAT, CAST I ANG), I 
LES COMPETÈNCIES DIGITAL I D’APRENDRE A APRENDRE VINCULADES. 
Indicadors de progrés. En cada cas el valor de l’indicador recull la mitjana dels últims 
quatre cursos. 
 
Índex de graduats en ESO.   

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 71% 8 punts 79% 

 
Índex de graduats en Batxillerat.   

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 81% 4 punts 85% 

 
Índex de superació a l’ESO de les matèries de Llengua Catalana, Castellana i 
Anglesa. 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

Català 69% 10p 79% 

Castellà 76% 4p 80% 

Anglès 73% 6p 79% 

 
Índex de superació de les proves diagnòstiques de 4t d’ESO de les matèries de 
Llengua Catalana, Castellana i Anglesa.  

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

Català 86% 4 punts 90% 

Castellà 89% 4 punts 93% 

Anglès 72% 8 punts 80% 

 
 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 
 
1.1. Programar conjuntament les matèries 
de Llengua Catalana i Castellana per tal de 
no duplicar continguts comuns i optimitzar 
el rendiment de les classes. 

1.1.1. Programació de les matèries de 
Llengua Catalana i Castellana coordinada 
repartint els continguts comuns. 
 
1.1.2. Reunió de coordinació dels dos 
departaments. 

 
 
 
1.2.Planificar i consolidar activitats per 
millorar les competències lingüístiques en 
comprensió lectora, lectura i escriptura. 

1.2.1.Establiment de trenta minuts de 
lectura silenciosa a l’horari lectiu en tots els 
cursos d’ESO i Batxillerat. 
 
1.2.2. Participació en el Certamen Nacional 
Infantil i Juvenil de la Lectura en Veu Alta. 
 
1.2.3. Foment de la participació de 
l’alumnat en els Premis Literaris de Sant 
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Jordi a l’INS S’Agulla. 
 
1.2.4. Inclusió d’estratègies d’expressió 
escrita a les matèries no lingüístiques. 
 
1.2.5. Ús de recursos digitals comuns en 
l’elaboració de treballs escrits i 
presentacions en totes les matèries. 
 
 
  

 
 
 
1.3. Planificar i consolidar activitats per 
millorar les competències lingüístiques en 
expressió oral. 

1.3.1. Impartició de matèries no 
lingüístiques en anglès seguint la 
metodologia AICLE. 
 
1.3.2. Treball de l’expressió oral en llengua 
anglesa amb un auxiliar de conversa. 
 
1.3.3. Ús de recursos digitals en l’expressió 
oral. 
 

 
1.4. Planificar i consolidar activitats per 
potenciar l’ús de la Biblioteca Escolar com a 
espai d’aprenentatge. 

1.4.1. Impuls de la Comissió de la 
Biblioteca. 
 
1.4.2. Integració en el currículum ESO de 
l’ús de la Biblioteca. 
 
1.4.3. Dinamització de la lectura i ús de la 
Biblioteca per part de tota la comunitat 
educativa. 
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OBJECTIU 2. MILLORAR ELS RESULTATS D’APRENENTATGE EN LA 
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I LES COMPETÈNCIES DIGITAL I 
D’APRENDRE A APRENDRE VINCULADES. 
Indicadors de progrés. En cada cas el valor de l’indicador recull la mitjana dels últims 
quatre cursos. 
 
Índex de graduats en ESO.   

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 71% 8 punts 79% 

 
Índex de graduats en Batxillerat.   

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 81% 4 punts 85% 

 
Índex de superació a l’ESO de la matèria de matemàtiques. 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 71% 8p 79% 

 
Índex de superació de les proves diagnòstiques de 4t d’ESO de la matèria de 
matemàtiques. 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 78% 6 84% 

 
 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 
 
 
 
 
2.1. Planificar i consolidar activitats 
competencials relacionades amb la vida 
quotidiana, les ciències i la tecnologia. 

2.1.1. Programació setmanal a la matèria 
de matemàtiques d’activitats de resolució 
de problemes amb context real. 
 
2.1.2. Programació trimestral d’activitats 
que lliguin les matèries de matemàtiques, 
ciències i tecnologia. 
 
2.1.3. Ús de recursos digitals en la 
resolució de problemes matemàtics. 
 

 
 
2.2. Planificar i consolidar activitats 
competencials dedicades a la millora de 
l’ensenyament de la geometria. 

2.2.1. Programació de dues optatives de 
matemàtiques a 2n i 3r d’ESO per treballar 
la geometria amb materials didàctics de 
construcció. 
 
2.2.2. Programació d’activitats fent ús del 
programa GEOGEBRA a tots els cursos. 
 

2.3. Planificar i promoure la participació de 
l’alumnat en concursos de matemàtiques. 

2.3.1. Promoció de la participació de 
l’alumnat en el concurs CANGUR i en altres 
que organitzin les diferents associacions de 
professors de matemàtiques. 
 
2.3.2. Creació d’un concurs matemàtic a 
l’institut. 
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OBJECTIU 3. MILLORAR ELS RESULTATS D’APRENENTATGE EN ELS 
ÀMBITS CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, SOCIAL, ARTÍSTIC I D’EDUCACIÓ FÍSICA 
I LES COMPETÈNCIES DIGITAL I D’APRENDRE A APRENDRE VINCULADES. 
Indicadors de progrés. En cada cas el valor de l’indicador recull la mitjana dels últims 
quatre cursos.(excepte en la prova científico-tecnològica de 4t, la qual es va inicial l’últim 
curs) 
 
Índex de graduats en ESO.   

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 71% 8 punts 79% 

 
Índex de graduats en Batxillerat.   

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 81% 4 punts 85% 

 
Índex de superació a l’ESO de les diferents matèries. 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

C. Naturals 84% 4p 88% 

Tecnologia 78% 4p 82% 

C.Socials 69% 10p 79% 

Visual i Plàst. 69% 10p 79% 

Música 77% 4p 81% 

Ed. Fisica 90% manteniment >90% 

 
Índex de superació de les proves diagnòstiques de 4t d’ESO de la prova científico- 
tecnològica.  

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 82% 4 punts 86% 

 
 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 
3.1. Planificar actuacions de promoció de 
l’esport i l’activitat física. 

3.1.1. Planificació de tres caminades 
populars per cada curs d’ESO i Batxillerat 
(programa MOU-TE) 

 
 
 
3.2. Planificar actuacions de difusió i 
promoció de l’expressió artística. 

3.2.1. Realització de concursos de pintura. 
 
3.2.2. Exposició permanent de treballs 
artístics de l’alumnat del centre i oberta al 
públic en jornades especials. 
 
3.2.3. Promoció i participació en el concurs 
de fotografia que organitza el centre. 

3.3. Planificar actuacions de difusió i 
promoció del coneixement científic. 
 
 

3.3.1. Planificació i organització d’activitats 
de la Setmana de la Ciència. 

3.4. Organitzar i difondre l’ús del Google 
Classroom a totes les matèries. 
 
 
 

3.4.1. Realització de reunions formatives 
per al professorat a l’inici del curs. 
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3.5. Planificar actuacions de difusió de la 
música. 

3.5.1. Realització d’actuacions musicals 
durant els festivals que es fan a final de 
curs. 
 
3.5.2. Realització d’actuacions musicals en 
llar d’infants o residències per a la gent 
gran. 
 

 
3.6. Programar una unitat didàctica per 
treballar com un projecte comú a les 
matèries de Ciències Socials, Ciències 
Naturals i Tecnologia. 
 

 
3.6.1. Programació d’una unitat didàctica en 
forma de projecte de primer a tercer d’ESO 
en les matèries implicades. 
 
 

 
 
3.7 Involucrar l’alumnat en el muntatge de 
robots dins de la matèria de Tecnologia. 

3.7.1 Muntatge dels robots a partir de la 
placa base i els accessoris necessaris a 
partir d’unes pautes. 
 
3.7.2. Comprovació del funcionament 
correcte dels robots mitjançant 
comandaments senzills. 
 

 
3.8.  Introduir l’alumnat en el món de la 
programació dins de la matèria de 
Tecnologia. 

3.8.1 Realització de  pràctiques pautades 
amb Scratch. 
 
3.8.2. Realització d’un projecte lliure de 
programació. 
 

 
3.9. Millorar el nivell en programació del 
professorat de Tecnologia 
 

 
3.9.1. Impartició de cursos formatius per al 
professorat del departament. 
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OBJECTIU 4. MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL. 
Indicadors de progrés. En cada cas el valor de l’indicador recull la mitjana dels últims 
quatre cursos. 
 
Índex d’abandonament a 3r d’ESO. 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 1%  manteniment Màxim 1% 

 
Índex d’abandonament a 4t d’ESO. 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 4% manteniment Màxim 4% 

 
Índex d’absències. (mitjana dels tres trimestres) 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

ESO 1,5% manteniment Màxim 2% 

BTX 3,8% 1 punt 2,8% 

FP 4,9% 1,5 punts 3,4% 

 
 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 
4.1. Actuacions d’integració social de 
l’alumnat amb risc d’exclusió social. 
 

4.1.1. Elaboració i execució d’un pla de 
treball de la tècnica d’integració social. 

 
 
4.2. Dinamització de l’esbarjo. 

4.2.1. Realització anual del torneig de futbol 
sala. 
4.2.2. Coordinació del bàsquet i el ping-
pong a l’esbarjo 
 

4.3. Consolidació del servei comunitari en el 
currículum d’ESO. 

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

4.4. Organització d’activitats lúdiques i 
festives. 

4.4.1. Tallers de Sant Jordi. 
4.4.2. Festa de carnestoltes: tallers i 
concurs de disfresses. 
4.4.3. Diada de la Pau. 
 

4.5. Creació d’un hort al pati. 4.5.1. Manteniment d’un hort al pati per part 
de l’alumnat de l’aula oberta i de la USEE. 
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OBJECTIU 5. PREVENIR L’ABANDONAMENT PREMATUR 
Indicadors de progrés. En cada cas el valor de l’indicador recull la mitjana dels últims 
quatre cursos. 
 
Índex d’abandonament a 3r d’ESO. 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 1%  manteniment Màxim 1% 

 
Índex d’abandonament a 4t d’ESO. 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 4% manteniment Màxim 4% 

 
 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 
5.1. Actuacions d’integració social de 
l’alumnat amb risc d’abandonament 
prematur. 
 

5.1.1. Elaboració i execució d’un pla de 
treball de la tècnica d’integració social 
coordinat amb la tècnica d’absentisme. 

5.2. Planificació de tutories dedicades a 
l’orientació acadèmica. 
 

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

5.3. Planificació d’activitats amb l’eina 
d’orientació MyWayPas. 

5.3.1. Integració d’activitats MyWayPas en 
les tutories de 3r i 4t d’ESO. 
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OBJECTIU 6. CONSOLIDAR LA FORMACIÓ DUAL EN EL CICLE D’ANIMACIÓ 
SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA I PROMOURE LA COL·LABORACIÓ DE 
L’ALUMNAT DE FP A L’ESO. 
Indicadors de progrés. En cada cas el valor de l’indicador recull la mitjana dels últims 
quatre cursos. 
 
Taxa de graduats FP GM 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 47% 6 punts  53% 

 
Taxa de graduats FP GS 

 Situació inicial Millora proposada (4 anys) Situació final 

valor 97% manteniment Major de 90% 

 
 

ESTRATÈGIES ACTIVITATS 
6.1. Implementació de la FP dual al cicle 
d’Animació sociocultural i turística. 

6.1.1. Signatura de convenis amb empreses 
col·laboradores que acullin alumnat del 
nostre cicle. 

6.2. Col·laboració de l’alumnat de FP en 
activitats de l’ESO. 

6.2.1. Creació de tallers per part de 
l’alumnat de FP per a la participació a les 
activitats de Sant Jordi i Carnestoltes. 
 
6.2.2. Intervenció en tutories de l’ESO 
d’alumnat de FP. 
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5. Lideratge distribuït: equip directiu i òrgans de coordinació. 
 

  

 Els membres de l’equip directiu pel període 2017-2021 són: 

 

 DIRECTOR: Josep Hernández Martín 

 CAP D’ESTUDIS: Albert Soler Colomer 

 CAP D’ESTUDIS ADJUNTA: Aurora Mérida Menjíbar 

 COORDINADOR PEDAGÒGIC: Josep Chamorro Ramos 

 SECRETÀRIA: Marina Alum Aubanell 

  

 Al centre hi ha dos àmbits de coordinació: 

 1. Els equips docents, un per cada curs d’ESO, un de Batxillerat, un de FP de grau 

 mitjà i un de FP de grau superior. Es reuneixen setmanalment, estan formats per 

 un professor de cada matèria, sempre que sigui possible, i estan presidits pel 

 coordinador de cada curs. 

Setmanalment es reuneixen els coordinadors equips docents d’ESO i Batxillerat amb 

el coordinador pedagògic. També es reuneixen setmanalment els coordinadors dels 

equips docents de FP, la coordinadora de FP i la cap d’estudis adjunta. 

 

 2. Els departaments didàctics. Es reuneixen setmanalment.  

 La Comissió Pedagògica és l`òrgan per canalitzar la informació i facilitar el diàleg i el 

 consens. Està formada pels caps de departament, la cap d’estudis adjunta, la 

 coordinadora de FP i el director, que la presideix. Les reunions no es realitzaran 

 necessàriament cada setmana i es podrà fer en dues reunions diferents quan calgui: 

 ESO i Batxillerat per una banda i FP per una altra. 
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   6. Mecanismes d’autoavaluació, de participació de la comunitat  
       educativa i rendiment de comptes. 

 

 
 En la Programació anual de cada curs es concretaran els objectius, les estratègies i 

 les activitats, així com els indicadors de progrés del Projecte de direcció. També els 

 responsables, els indicadors de procés i, si s'escau, els recursos. 

 El rendiment de comptes es farà a cada curs a la Memòria Anual fent referència als 

 indicadors de progrés. Es comunicarà al claustre i al consell escolar. 

 Al llarg del període es faran tres avaluacions del projecte: 

 

 Avaluació formativa durant els anys d’aplicació del Projecte de direcció 

Què avaluarem 
La millora dels aprenentatges dels alumnes i de l’organització i 
el funcionament del centre. 
  

Com ho avaluarem 

Analitzant el grau de compliment dels indicadors de progrés de 
PdD. 
A través de l’avaluació externa pel sistema d’indicadors que 
aplica la Inspecció educativa de manera comparada amb la 
resta de centres de Catalunya. 

Quan  avaluarem i 
qui avaluarà 

A final de cada curs. 
El claustre i el consell escolar 

En quin document A la Memòria Anual 

On  introduirem 
propostes de canvi 

A la PGA del curs següent. 

 

 

 Autoavaluació de l’equip directiu a través de processos de reflexió i 
 percepcions de les persones sobre la pràctica. 

Què avaluarem 
 L’acompliment i la satisfacció de la comunitat educativa per 
l’aplicació del PdD i per l’exercici  de la direcció. 
  

Com ho avaluarem 

Amb processos d’autoreflexió sobre la pràctica a les reunions 
de l’equip directiu. 
Amb apreciacions orals. 
Amb opinions a través del qüestionari de satisfacció. 

Quan avaluarem  i 
qui avaluarà 

En finalitzar el primer i el tercer curs d’aplicació del PdD. 
L’equip directiu, 

En quin document A la Memòria Anual 

On  introduirem 
propostes de canvi 

A les PGA dels cursos segon i quart. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Institut S’Agulla                           PROJECTE DE DIRECCIÓ 2017-2021 

22 
 

 

 

Avaluació en finalitzar l’aplicació del Projecte de direcció 

Què avaluarem 

Com ha incidit el P.D. en la millora de la qualitat educativa, els 
resultats acadèmics i la cohesió social de l’alumnat. 
La satisfacció de la comunitat educativa pels processos i els 
resultats del centre.   

Com ho avaluarem 

Amb els indicadors de progrés del PdD i els resultats 
acadèmics i de proves externes de l’alumnat 
Un informe valoratiu de l’equip directiu al final del mandat que 
reculli les valoracions pròpies, les que consten a les Memòries 
Anuals. 

Quan En finalitzar el període del PdD. 

Qui Claustre, consell escolar i el/la director/a 

Difusió 
Lliurar l’informe a  l’Administració educativa 
Lliurar una síntesis de l’informe al claustre i al Consell escolar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


