Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

\\192.168.0.7\director$\DOCUMENTS
MARC\PGAC\PGAC19-20.doc

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DEL CENTRE
Curs 2019-2020

Av. de Tarragona, s/n
08720 - Vilafranca del Penedès

www.institutaltpenedes.cat
email: info@institutaltpenedes.cat
https://www.instagram.com/ins_alt/

https://www.facebook.com/insaltpenedes/
https://twitter.com/ins_alt

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

\\192.168.0.7\director$\DOCUMENTS
MARC\PGAC\PGAC19-20.doc

PREÀMBUL
Tal com s’estableix al Decret 102/2010, d’autonomia de centres educatius, els
centres han d’elaborar la programació general anual, que és la concreció de les
prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre
per al curs.
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1. Organització general del centre
1.1. Recursos humans del centre
1.1.1. Òrgans de govern
Els òrgans de govern dels centres públics, segons el que disposa la Llei Orgànica
Reguladora del Dret a l’Educació, seran de dos tipus: unipersonals i col·legiats.
A l'Institut Alt Penedès s’estableixen com a:
 Òrgans unipersonals de direcció:
- Director
- Cap d'estudis ESO i BTX
- Cap d'estudis FP
- Secretari
- Coordinador pedagògic


Sr. Carles Rull
Sr. Pere Cuscó
Sr. Cèsar Rodríguez
Sr. Pere Pujol
Sra. Patrícia Martínez

Òrgans col·legiats: el Consell Escolar i el Claustre de Professors

El Consell Escolar està constituït pels següents membres:
- Equip directiu: director, caps d’estudis i secretari (aquest últim amb veu però
sense vot).
- Sector professorat:
 Sr. Antoni Puimedon
 Sra Asumpta Roca
 Sra. Joan Mañé
 Sr. Juli Pijuan
 Sra. Carolina Macià
 Sra. Maria Monferrer
 Sr. Soraya Tramoyeres
 Sr. Jaume Martínez
- Sector pares:
o Sra. Marta Casas Jorba
o Sra. Anna Rovira Matas
o Sra. Anna Mª. Ventura Romero
- Representant AMPA del Centre:
o Sra. Montse Salmeron Pañellas
- Sector alumnat:
o Martina Solé García
o Manuel Casas Canela
o Sergi Sanahuja Ayllon
o Miquel Sadurní Martínez
- Sector personal d’administració i serveis: Sr. Joaquim Barberà Budí
- Representant de l’Ajuntament: Sra. Roser Vives Tort
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El Claustre de professorat està constituït per la totalitat del professorat, 61 docents
d’ESO i Batxillerat, 14 de Formació Professional, 8 d’Itineraris formatius específics i 6
de Programes de Formació i Inserció.
Aquests 89 docents s’agrupen en els següents departaments didàctics:
Departaments
Caps de departament
Llengua castellana
Prof. Carmen del Rio
Llengua catalana
Prof. Jaume Gaya
Ciències experimentals
Prof. Joan Mañé
Ciències socials
Prof. Rosa Matalí
Educació física
Prof. Montse Huguet
Idiomes
Prof. Soraya Tramoyeres
Matemàtiques
Prof. Dolors Monfort
Tecnologia
Prof. J.L. Morán
Visual i Plàstica
Prof. Cristina Salanova
Música
Prof. Menxu Domènech
Orientació i diversitat
Prof. Agustí Masegosa
Mecànica
Prof. Felip Martin
Electricitat
Prof. Damià Méndez
 Altres òrgans de coordinació i gestió.
El centre regula el seu funcionament a través d’unes coordinacions i tutories tècniques
en àmbits i projectes concrets de l'institut. Existeixen a més a més comissions i grups
de treballs per a tasques i projectes específics.
COORDINACIONS
1. Coordinadora de 1r cicle d'ESO
Prof. Rosa Vivó
2. Coordinador de 2n cicle d'ESO
Prof. Víctor Nieto
3. Coordinadora de batxillerat
Prof. Beatriz Palacios
4. Coordinador de cicles formatius
Prof. Ramon Miserachs
5. Coordinador de TAC
Prof. Josep Secanell
6. Coordinadora de serveis
i activitats escolars
Prof. Maria Monferrer
7. Coordinador de Cohesió social
Prof. Josep Mateu
8. Coordinadora de mediació
Prof. Margarita Fernàndez
9.Coordinadora del Pla de Lectura
Prof Eulàlia Riba
10. Coordinadora Biblioteca
Prof. Carmen Del Rio
11.Coordinadora Pla de Llengües Estrangeres
i del programa de certificació.
Prof. Soraya Tramoyeres
12. Coordinadora Projecte Conta Contes Prof. Anabel Molina
13. Coordinador Projecte Xerpa
Prof. Toni Puimedon
14. Coordinador d’Escola Verda
Prof. Diego Ramon
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15. Coordinador de FP DUAL
16. Coordinadora de TCP -Diversitat
17. Coordinadora de l’IFE
18. Coordinador d’hort.
19. Coordinador de Riscos Laborals

Prof. Felip Martin
Prof. Carolina Macià
Prof. Montserrat Rovira
Prof. Vicent Gregori
Prof. Cèsar Rodríguez

Tutories tècniques
1. Comunicació
2. Revista Digital
3. Manteniment PAGINA WEB
4. Correcció Linguistica
5. Suport informàtic i xarxes
6. Steam i treball per projectes
7. Club Matemàtiques
8. Formació SVB
9. Serveis escolar FP
10. Suport Comunicació FP

P. Garriga
C. Macià
C. Rull – J. Secanell
P. Cuscó
J.L. Moran – A. Viader
Cristina Salanova
J. Pijuan
M. Huguet
Assumpta Roca
Damià Méndez

Consell de Direcció
En formen part tots els membres de l’equip directiu i els diferents coordinadors. Es
reuneix dilluns i dimarts setmanalment.
La seva funció és analitzar i supervisar el desplegament dels diferents àmbits del
Projecte Estratègic del curs acadèmic.
COMISSIONS
◙ Comissió Permanent
Es reuneix en el cas d’una urgència per resoldre qualsevol qüestió que li correspondria
al plenari del CE.
En formen part
o Director : Sr. Carles Rull
o Cap d’estudis : Sr. Pere Cuscó
o Representant del professorat : Sra. Carolina Macià
o Representant dels pares:
o Representant de l’alumnat: Sergi Sanahuja
◙ Comissió d’Atenció a la Diversitat. CAD
La Comissió es reunirà de manera trimestral quan la convoqui el coordinador
pedagògic i estarà presidida pel director o cap d’estudis.
Formen part de la mateixa: caps de departament de llengües i matemàtiques, la
professora d’aula d’acollida, els coordinadors de l’ESO, els orientadors del centre i el
professional de l’EAP i la coordinadora del IFE
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Les estratègies d’atenció a la diversitat aprovades per aquest curs són:
1r d’ESO i 2n ESO: grups heterogenis, agrupaments flexibles en les àrees
instrumentals i anglès; inclou el ( PIM ) Programa Intensiu de Millora.
3r d’ESO i 4t d’ESO: grups heterogenis, agrupaments flexibles instrumentals.
Un grup de diversificació curricularambuna programació adaptada, amb una
metodologia basada en el treball col·laboratiu per projectes.
Altres recursos: cotutories, plans individualitzats, aula d’acollida, plans individualitzats
amb adaptació horària, programa xerpa de tutoria entre iguals.
◙ Comissió de Comunicació i d’Imatge.
L’objectiu és donar a conèixer les participacions i activitats destacables en els mitjans
de comunicació. Facilitar la informació i les comunicacions a les famílies. Donar suport
a la coordinadora del serveis escolars.
Tanmateix el director ostenta la representació del centre en les relacions amb
l’Associació de pares i mares, Associació d’estudiants, Associació empresarial,
administració local i comarcal i Departament d’educació.
◙ Comissió de Serveis i Activitats Escolars.
L’objectiu d’aquesta comissió és dinamitzar i organitzar les activitats de caràcter lúdic i
complementari del currículum ordinari que s’hagin de fer fora del recinte escolar o que
pel seu caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual.
Les activitats establertes per al curs 2019-2020 són les següents :
- Sortida de tutoria el 1r trimestre: “La Castanyada” 31 d’oct.
- Jornades culturals: dies 23 i 24 d’abril.
- Colònies 2n d’ESO: del 10, 11 i 12 de juny.
- Sortida de final d’etapa de 4t, del 8 al 12 de juny.
- Sortida d’etapa de Batxillerat. Aquest curs, excepcionalment, tant a 1r com
a 2n de Batxillerat. Del 30 de març al 3 d’abril.
- Actes de cloenda del curs acadèmic de BTX, el dia 28 de maig , de 4t d’ESO,
el dia 25 de juny, d’IFE i de CCFF en data per determinar.
- Dinamitzar la participació de l’alumnat (col·laboració dia de portes obertes,
jornades culturals, etc.).
- Dinamització del centre i d’activitats entre el professorat (sortides,
caminades, dinars i sopars, celebracions conjuntes, etc.)
- La coordinació amb els plans d’entorn de l’ajuntament (Pidces).
- La coordinació amb el pla “salut, escola i comunitat”
- Col·laboració amb el departament d’Educació física en les activitats a la neu
al Febrer i, si escau, en el certamen casteller Joverd.
◙ Comissió de Pla de Lectura i Biblioteca.
L’objectiu d’aquesta comissió és dinamitzar i organitzar les activitats específiques del
Pla de Lectura i de la Biblioteca del centre:
o Col·laboració en el disseny d’activitats del Pla. Coordinació de les propostes
de lectures dels departaments. Propostes i coordinació d’ activitats
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complementàries. Ambientalització de centre. Participació en convocatòries
(Gust per la lectura, Lectura en Veu Alta, etc.). Programació visites a la
biblioteca TiB. Difusió de les activitats (amb comissió comunicació).
Preparació, llistats i calendaris dels lots de llibres de biblioteques d’aula i
de les caixes de llibres de la biblioteca. Programació de les visites de 1r a la
biblioteca de centre.
o Manteniment del fons de la biblioteca. Adquisicions i ampliació del catàleg.
Préstec. Ambientació de la biblioteca i difusió. Coordinació amb AMPA
(Pilar). Control de préstec interbibliotecari i del centre de recursos.
Biblioteca 2n pati.
◙ Comissió d’Escola Verda.
La funció d’aquesta comissió és donar suport al comitè ambiental del centre i impulsar
totes aquelles mesures i activitats del Pla d’Acció del centre en matèria de
sostenibilitat i medi ambient. Integrada en aquesta comissió treballa també la comissió
d’hort.
◙ Comissió del Pla de Llengües i programa de certificació.
En aquesta comissió es coordinen les iniciatives i activitats del professorat que
imparteix matèries no lingüístiques en anglès i se n’impulsen de noves. A partir
d’aquest curs, s’hi afegeix les tasques del programa de certificació en col·laboració
amb el departament d’idiomes del centre.
◙ Comissió de serveis informàtics i xarxes socials.
L’objectiu d’aquesta comissió és triple:
o donar suport a la gestió del programa Ieduca.
o impulsar l’implementació de la plataforma GSuite.
o donar suport a la comissió de comunicació i imatge a través de la web i les
xarxes socials.
◙ Grups de treball de projectes Steam i treball col·laboratiu.
Els grups de treball per projectes tenen com a tasca la coordinació i impuls de les
propostes de treball col·laboratiu per projectes, en el marc del projecte Steam a 1r
d’ESO i en el marc de la diversificació curricular a 3r i 4t.

1.1.3. Personal d’administració i serveis
El personal d’administració i serveis es distribueix en:
 Personal administratiu: desenvolupa les tasques de mecanografia, correspondència
i comptabilitat que genera el treball de tramesa de documents que arriben a l'Institut.
Realitzen aquestes funcions: la Sra. Myriam Alabreda i la Sra. Pilar Cardús.
 Personal de serveis: desenvolupa bàsicament el treball de consergeria i reprografia
de l'Institut. Realitzen aquestes funcions: Sr. Julià Heras, Sr. Joaquim Barberà, Sra.
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Maria del Amor Collado (Sra. Laura Lozano). El Sr. José Gómiz és el monitor del
programa d’inserció de l’especialitat de pintura. El servei de neteja està contractat a
l’empresa Òptim.
1.1.4. Serveis de suport
Aquest curs acadèmic, el nostre centre rebrà el suport de diferents serveis i programes
del departament d’educació i l’atenció d’una professional de l’EAP.
L’Assessoria LIC, el SE de l’Alt Penedès i el CRP, en coordinació amb l’equip directiu,
col·labora en la formació de professorat i en els processos d’inclusió escolar.
Per part del departament de salut, l’atenció d’una professional d’infermeria ATS en el
programa Salut - Escola.
La Biblioteca Torras i Bages col·labora en el Pla de Lectura de centre amb el préstec
trimestral de documents i llibres de lectura.
L’Ajuntament de Vilafranca ofereix xerrades en el marc del PIDCES així com serveis
d’orientació i assessorament a l’alumnat del centre.
En conveni amb l’empresa Entrem-hi, s’ofereix el serveis d’esmorzars en el dos
esbarjos del matí.
D’acord amb l’AMPA del centre, s’ofereix el servei de préstec i apertura a les hores
d’esbarjo de la biblioteca del centre.

1.2. Tutories i alumnat
L’alumnat matriculat en els diferents nivells educatius a data 14 d’octubre del 2019 és:
Educació Secundària Obligatòria
517
Batxillerat
184
CCFFF
159
PTT-PQI
45
IFE
44
El sector alumnat, el componen 949 alumnes i s’organitza formalment en diferents
nivells educatius i en les respectives tutories.
Hi ha diferents òrgans que representen l’alumnat que s’especifiquen a continuació:
- Delegats: escollits pels alumnes de cada classe, els delegats i sotsdelegats
tenen el deure de recollir les demandes de la classe i transmetre-les al
consell de delegats i, si és necessari, al professorat corresponent.
- A ESO i Batxillerat cada classe també tria un bibliodelegat encarregar de la
biblioteca d’aula i el diari de lectura del grup.
- A més a més, cada grup d’ESO i Batxillerat pot presentar un o més
voluntaris a ecodelegat/a: la seva funció no es altra que ser l’enllaç del grup
classe amb el Comitè Ambiental per tal de fer arribar les inquietuds , idees,
iniciatives i propostes dels companys i companyes. I ha d’informar als seus
companys del que s’ha dit, i els acords presos en les reunions.
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Assemblea de delegats.
Consell de Delegats: escollit entre els delegats i sotsdelegats té el deure de
recollir les demandes del conjunt dels alumnes que rep a través dels
delegats i de transmetre-les al director i als representants dels alumnes
davant el Consell Escolar. Es reunirà mensualment a partir del més
d’octubre. Aquesta reunió la presideix el director i hi assisteixen els
coordinadors de cadascun dels nivells impartits.
Associació d’Estudiants: independent de la resta d’òrgans s’encarrega
d’organitzar i implicar els alumnes en el moviment estudiantil i adherir-se
quan és necessari, a les jornades de vaga convocades per sindicats i
associacions estudiantils. Els seus objectius principals són:
1. Facilitar la participació activa i democràtica de l’alumnat en la
dinàmica de l’Institut.
2. Potenciar la responsabilització de l’alumnat en l’organització i bon
funcionament de les activitats del centre.

Els membres del consell de delegats són:
●Representants davant el Consell Escolar: Martina Soler
●Representants de BTX: Roger Vidal, Claudia Rodríguez
●Representants d’ESO: Jordi Cusiné, Laura Expósito, Jan Castany, Marina Tamargo.
●Representants de CCFF:
●Representant de l’Associació d’Estudiants: Nit Pérez
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Tutor/a
Grup
1 ESO A
1 ESO B
1 ESO C
1 ESO D
2 ESO A
2 ESO B
2 ESO C
2 ESO D
3ESO A
3 ESO B
3 ESO C
3 ESO D
4 ESO A
4 ESO B
4 ESO C
4 ESO D
4 ESO E
1 BTX A
1 BTX B
1BTX C
2 BTX A
2 BTX B
2 BTX C
1 CFGM Elec.
2 CFGM Elec.
1 CFGS Elec.
2 CFGS Elec.
1 CFGM Mec.
2 CFGM Mec
1r/2n GS MEC

Delegat/da

Sotsdelegat/da

Joana Mateu
Jaume Martínez
Mar Carbonell
Xavi Calonge
Marta Montoliu
Marian Collell
Rita González
Eulàlia Riba
Gemma Bas
Blanca Cusiné
Adela Sierra
Pasqual Garriga
Montse Domènech
Joan Calaf
Vera Minyana
Diego Ramón
Anna Viader

Jordi Cusiné
Mar Fuentes
Eric Guerrero
Oriol Udina
Joel Casal
Marcos Ugidos
Fernando Briceño
Laura Expósito
Eric Mañé
Alex Canterla
Aleix Solè
Farners Casanellas
Fernando Tito
Marina Tamargo
Biel Gras
Bilquis Martínez
Nerea Llera

Joana Bach
Valeria Chaffardet
Iker Gustems
Enrique Busch
Ot Voisin
Ot Peñafiel
Judit Corbalán
Alba Ríos
Enric Cerveró
Pol Varela
Xavier Martín
Jan Castany
Laura Ríos
Erick Ponce
Edgar Layunta
Montse Itarte
Dani Fernández

Clara Valerio
Juli Pijuan
Montse Sadurní
Pere Cuscó
Toni Puimedón
Eugeni Monfort

Amani El Aouni
Martina Soler
Clàudia Rodríguez
Roger Vidal
Neus Surià
Sergi Sanahuja

Jaume Miquel
Martí Ferran
Marina Runsó
Oumaina Mojaied
Francesc Sans
Vinyet Ventura

Isabel Fletes

Casanovas Barquero, Biel
Treviño Mascaró, Albert
Flores González, Francisco
Torrent Brull, Marc
Vallès Rovirosa, Aleix
López Osuna, Miguel Ángel
Sánchez Búrdalo, Adrián
Casellas Corbalán, Raimon

Martínez Jiménez; Jordi
Cirera Bauitsta, Gerard
Gómez Sivill, Pol
Hortelano Muñoz, Fco.
Javier Benito, Joaquin
Álvarez
Prat Julià, Gerard
Madrid Baena, Albert
Brillo Zamora, Jordi

BOUCHARA CHANDOURI
ANNA GRAU VALLÈS

-----

Josep Raich
Amador Andújar
Àngel Garcia
Joan Carles Gual
Oscar Ortigosa

1r IFE
2n IFE
3r IFE
4t IFE
PFI Comerç

Mireia Ventosa
Sílvia Yàñez
Carmen Gordillo
Carmina Palomares

PFI Mecànica
FIAP Pintura

Teresa Rodríguez

Imma Llopart

NANGELYS C. SANTIAGO BARRIO

MARINA BUSQUETS
PACHECO

Mireia Duran (C.Tripiana)
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2. Planificació estratègica.
2.1. Prioritats curs acadèmic 2019-2020 (d’acord amb el
projecte de direcció 2019-2023)
CURS

PRIORITATS
Resultats
acadèmics

2
0
1
9
2
0
2
0

Projectes i
innovació

Cohesió social

Gestió,
instal·lacions i
serveis

OBJECTIUS

ESTRATÈGIES

Manteniment dels bons resultats acadèmics.

Definir un projecte pedagògic de qualitat.

1. Mantenir o millorar l’índex de promoció
2. Millora dels indicadors interns
3. Avançar en l’enfocament competencial i reforçar
les dinàmiques docents.
4. Atenció a la diversitat per ampliació.
1. Actualització de la documentació i el projecte de
centre.
2. Nou pla de lectura.
3. Formació del professorat i reflexió pedagògica.
4. Consolidació de les línies de treball i projectes de
centre (contacontes, Programa de Llengües
Estrangeres, Programa Xerpa, Escola verda,
hort,etc.)
5. Consolicació del servei comunitari.
6. El treball col.laboratiu en els grups de 3r i 4t
d’ESO , d’adaptació curricular.
7. Implementar els nous ensenyaments, IFE en la
dinàmica del centre.
8. Treball per projectes des de l’Steam a 1r ESO.
9. Potenciar la FP Dual. Consolidar la FP Dual tant
en la modalitat dels estudis de mecànica, com
dels elèctrics.

Promoure mesures de convivència,
implicació, participació i relació amb l’entorn.

1. Començar a elaborar el Pla de Convivència.
2. Consolidar la línia d’educació emocional i
mediació.
3. Impulsar la participació i la cohesió.
4. Millorar l’acollida i benvinguda.
5. Impulsar la participació de les famílies i dels
diferents òrgans de representació de
l’alumnat.
6. Millorar la detecció i el protocol d’absentisme.
7. Millorar la comunicació i transparència.
8. Reforçar la xarxa de la FP amb el territori i amb
empreses i centres de referència. Continuar
participant en el Pla Estratègic del Penedès .

Consolidar els criteris de sostenibilitat com a
Escola Verda i millorar les instal·lacions i
imatge del centre.

1. Ambientalització de centre sota criteris d’Escola
Verda i Centre Lector.
2. Revisar i millorar els subministres.
3. Planificar i executar les actuacions de millorar
pressupostàriament possibles.
4. Millorar la recollida de dades.

Prioritat transversal: millora de les dades de preinscripció.
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2.2. OBJECTIU 1. Mantenir i millorar els resultats acadèmics
del centre en tots els nivells educatius.
curs
ESO
BTX
CFGM
CFGS

a)
Percentatge d’alumnat que acredita les diferents etapes:
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
90
82
80
86
85,4
88,8
86,2
88
89
96
93
91
97,6
96
44
39
51
28
53,84
36
38
47
82
82
63
71,43
56
57

18-19
95.9*
92.8
47
64

* La diferencia de percetantge d’alumnat que acredita 4t té a veure amb dos factors: els nous criteris competencials
d’avaluació de l’ordre EDU/295/2018 i l’avaluació extraordinària al juny que permet incorporar al percentatge
l’alumnat que altres anys aprobava al setembre.

b) Selectivitat : es van presentar a la prova i van aprobar un total de 76
alumnes, un 100% d’aprovats, doncs. La mitjana de les PAU a Catalunya
fou de 6,617 i la del centre 6,582. La mitjana d’expedient de BTX
Catalunya fou 7,43 i la del centre 7,16.
c) Proves de quart d’ESO, els resultats es mantenen en la línia de resultats
lleugerament per sobre de la mitjana de Catalunya en totes les matèries
en els grups ordinaris. El grup de diversificació curricular obté uns
resultats en la franja mitjana-baixa en totes les matèries, la qual cosa
implica una millora significativa respecte als resultats de cursos anteriors i
ens encoratja a impulsar la línia de treball de diversificació a 3r i 4t.
d) Indicadors d’avaluació:
- Anàlisi dels resultats acadèmics cada trimestre i el final de curs acadèmic de
juny i de setembre. Claustre i Caps de departament.
- Anàlisi dels resultats de les proves externes (de quart d’ESO i PAU ). Equip
directiu professorat de nivell de quart d’ESO I BTX
e) Estratègies de millora pel curs 2019-2020
Núm.
1.1
1.2
1.3

1.4

ESTRATÈGIES

INDICADORS

Mantenir o millorar l’índex de
promoció
Millora dels indicadors interns
Continuar reforçant el pla
d’atenció a la diversitat.
Avançar
en
l’enfocament
competencial i reforçar les
dinàmiques docents.

-

1T

2T

3T

X

x

X

x

-

Resultats acadèmics 4t ESO, 2n Batx, 2n
CFGM i 2n CFGS, més PAU I CCBB.
Percentatges de promoció i acreditació.
Percentatge graduació 4t IFE

-

Avaluació dels projectes 1r ESO.
Resultats grups diversificació.
Autoavaluació de les comissions

X

x

Atenció a la diversitat per
ampliació.

-

Resultats programa de certificació B1 i B2
Resultat del programa d’ampliació

X

x

MECANISMES DE SEGUIMENT

-

Actes d’avaluació parcials i finals.
Indicadors avaluació externa.
Memòries i informes comissions.

-
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2.3. OBJECTIU 2: definir un projecte pedagògic de qualitat.
Núm.

ESTRATÈGIES

REFERENT E.Dir. /
GRUP DE TREBALL

ACCIONS

INDICADORS I MECANISMES DE
SEGUIMENT

2.1.

Actualització de la documentació i el
projecte de centre.

Dir. – comissions ad hoc.

Inici de la revisió del PEC, PCC, NOFC, PAT, PLC.
Inici elaboració del PC i el PTAC.

Grau d’assoliment dels processos.

2.2.

Nou pla de lectura.

Dir. - Comissió lectura.

*

*

2.3.

Formació del professorat i reflexió
pedagògica.

Coord. pedagògica

Nombre de professorat inscrit als cursos.
Pla de formació de centre: Temps de Lectura, La
Grau de satisfacció del professorat.
convivència a centre.
Grau d’implementació de les propostes.

2.4.

Consolidació de les línies de treball i
projectes de centre (contacontes, PILE,
Programa Xerpa, Escola verda, hort,etc.)

2.5.

Consolidació del servei comunitari.

2.6.

El treball col.laboratiu en els grups de 3r i 4t Coord. Ped., Coord. Div.,
d’ESO , d’adaptació curricular.
equips docents.

Aplicació de les propostes de millora a partir de
l’avaluació interna del curs anterior.

2.7.

Implementar els nous ensenyaments IFE en
Dir. , Coord IFE.
la dinàmica del centre.

2.8.

Treball per projectes des de l’Steam a 1r
ESO.

2.9.

Potenciar la FP Dual i les pràctiques.
C. Estudis FP, Coord
Consolidar la FP Dual tant en la modalitat
FPDual, Coord. FP
dels estudis de mecànica, com dels elèctrics.

1T

2T

3T

x

x

x

x

X

C.Estudis - comissions
respectives

Manteniment de les accions.
Inscripció al programa de certificació.
Accions del pla de sostenibilitat.
Impulsar sortides i intercanvis.

Grau d’assoliment dels objectius marcats per
cada comissió: informe i memòria a final de curs.
x
Nombres i satisfacció d’activitats extraescolars i
intercanvis.

x

X

Coord. Ped., Coord. LIC,
profs. SC

Consolidació serveis 18-19 i implementació
centre de dia, Vinseum i Projecte Rius.

Grau de satisfacció de cada SC (alumnat, entitat,
X
professorat) i memòria del Coord. Lic.

X

X

C. Estudis + Comissió
projectes.

Avaluació de les millores aplicades (eq.docent)
Resultats acadèmics i de convivència
Q. satisfacció (professorat, alumnat, famílies)

X

x

X

Inclusió IFE en les dinàmiques de centre: EF,
sortides, jornades, SC, accions, projectes.
Graduació 4t curs IFE.

Q. satisfacció alumnat, professorat i famílies.
Nombres d’activitats conjuntes.

x

x

X

Implementació treball per projectes a 1r ESO
dues hores setmanals.

Memòria de la comissió.
Productes i resultats acadèmics dels projectes.
Resultats acadèmics de les matèries implicades

x

x

x

Manteniment i impuls de la xarxa d’empreses
vinculades al centre.

Memòria de la comissió.

x

X
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* 2.3.1. ESTRATÈGIA 2.2. EL PLA DE LECTURA.
Un dels eixos més importants del projecte de direcció 2019-2023 és el Pla de Lectura.
Una lectura diària, autònoma, seguida, silenciosa, de gratificació immediata i d’elecció
lliure resulta imprescindible per desenvolupar la competència lectora, l’hàbit lector i,
particularment, l’autoimatge de persona lectora. El projectes es concreta en 30 minuts
diaris de lectura situats després del 2n pati. Un total de dues hores i mitja de lectura
setmanal.
A l’etapa d’ESO, es pretén incentivar el contacte diari amb els llibres, fomentar el gust
per la lectura i que els alumnes assoleixin l’hàbit lector sense cap imposició referent al
procés (no hi ha treball extra obligatori després de la lectura).
En el cas de Batxillerat, es pretén reforçar les competències i l’hàbit lector adquirits al
llarg de l’etapa obligatòria i consolidar estratègies de lectura, comprensió i anàlisi
crític. Es complementa el pla lector amb tres tallers a primer curs (oratòria, orientació i
recerca) i amb un dossier de textos de selectivitat a segon curs.

Núm.

ACTIVITATS

INDICADORS
Contrast qüestionaris inici i final de curs.
Avaluació diaris de lectura d’aula.
Avaluació diaris personals de lectura.
Q. satisfacció professorat i alumnat.
Nombre de llibres llegits.
Avaluació compresió lectora i matèries lingüístiques

1T

2T

3T

x

x

x

X

x

x

x

X

2.2.1

Mitja hora de lectura diària

2.2.2

Taller de batxillerat

Q. satisfacció alumnat

2.2.3

Dossies PAU 2n BATX.

Q. satisfacció alumnat

2.2.4.

Ambientació de centre lector.

Nombre d’actuacions dutes a termes.

x

X

Biblioteques d’aula.

Nombre de préstecs interns.
Nombre préstec interbibliotecari.
Llistats de lectures preferides de l’alumnat.

x

X

X

Nombre d’actuacions dutes a termes

x

x

X

x

X

x

X

2.2.5

2.2.6

2.2.7
2.2.8

Activitats complementàries:
certamens, concursos, tallers.
visites, sortides
Accions dinamitzadores:
bookcrossing, xarxes socials, etc.
Participació famílies: xerrades,
donatius, difusió, reflexió,….

Nombre d’actuacions dutes a termes
Q. satisfacció famílies.

x

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

\\192.168.0.7\director$\DOCUMENTS
MARC\PGAC\PGAC19-20.doc

2.4. OBJECTIU 3: Promoure mesures de convivència, implicació, participació i relació amb l’entorn.
Núm.

ESTRATÈGIES

REFERENT E.Dir. /
GRUP DE TREBALL

ACCIONS

INDICADORS I MECANISMES DE
SEGUIMENT

3.1.

Començar a elaborar el Pla de Convivència.

Equip directiu

Omplir l’aplicatiu del PC. Taller al 2n trimestre.
Elaborar les bases del PC a partir de les accions.

Grau d’elaboració del pla.

3.2.

Consolidar la línia d’educació emocional i
mediació.

Cap. Est. i Dpt.
d’orientació.

Educació emocional a 2n i mediació a 3r.
Impulsar la creació de l’equip de mediadors

Nombre d’alumnat que cursa la matèria.
Registre de mediacions.

3.3.

Impulsar la participació i la cohesió.

Equip directiu,
coordinacions, tutories,
àrees.

3.4.

Millorar l’acollida i benvinguda.

Equip directiu i
coordinacions de nivell

3.5.

Impulsar la participació de les famílies i dels
Equip directiu.
diferents òrgans de representació de
l’alumnat.

Reunions direcció – AMPA, delegats i assoc.
Estudiants.
Impulsar consell de delegats.

3.6.

Millorar la detecció i el protocol
d’absentisme.

Equip directiu.

Actualitzar el protocol de detecció d’absentisme.
Dades d’absentisme.
Reforçar l’acció tutorial.

Millorar la comunicació i transparència.

Consolidar missatgeria IEduca.
Impulsar la interfície de famílies i enviar
Equip directiu i comissions
butlletins per Ieduca.
comunicació i TIC.
Millorar la presència a xarxes i web i la difusió.
Gestió de la transparència.

3.7.

3.8.

Reforçar la xarxa de la FP amb el territori i
amb empreses i centres de referència.
Dir, Cap Est. FP i
Continuar participant en el Pla Estratègic del
coordinacions FP
Penedès .

1T

2T

3T

x

X

x

x

X

Activitats transversals (Joverd, Jornades culturals,
accions sostenibles, carnaval,...) i sortides
Nombres d’activitats.
conjuntes (castanyada,..).

x

x

X

Plans d’acollida i benvinguda alumnat,
professorat.

Grau de satisfacció dels processos.

x

Nombre de reunions.
Nombre d’accions conjuntes.
Nombre d’alumnat inscrit a l’associació

x

x

x

x

x

X

Nombre missatges Ieduca. Percentatge de
famílies amb usuari actiu. Nombre de missatges
x
web i xarxes socials. Qüestionari de satisfacció a
les famílies. Documents públics a la web.

x

X

Nombre d’alumnat de Dual i pràctiques.
Nombre de convenis signats.
Nombre d’accions conjuntes amb entitats.
Resultats acadèmics FP
Grau d’inserció laboral

x

x

Coordinació amb empreses, gremis i
associacions.
Assistència a les convocatòries.

x
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2.5. OBJECTIU 4: Consolidar els criteris de sostenibilitat i millorar les instal·lacions i imatge del centre.
Núm.

4.1.

4.3.

4.4.

4.5.

ESTRATÈGIES

Ambientalització de centre sota criteris
d’Escola Verda i Centre Lector.

Revisar i millorar els subministres.

Planificar i executar les actuacions de
millorar pressupostàriament possibles.

Millorar la recollida de dades.

REFERENT E.Dir. /
GRUP DE TREBALL

ACCIONS

INDICADORS I MECANISMES DE
SEGUIMENT

Comitè ambiental i
comissió de lectura

Millorar la gestió de residus.
Millorar l’ambient de centre.
Decoració i serveis de centre lector.

Nombre d’accions.
Q. de satisfacció ambiental.
Memòries de les comissions.

Dir. Comitè ambiental

Revisar la despesa energética
Aplicar criteris de sostenibilitat.

Grau d’estalvi energètic.

Equip directiu

Demanar pressupostos per a plans de millora:
vestíbul, pista, cortines, xarxa internet, punts
verds, hort, i d’altres.
Millora de la connectivitat a tot el centre.

Equip directiu

Elaborar i proposar sistemes efectius de recollida
de dades (qüestionaris de satisfacció, memòries,
informes, estadístiques,...)
Dades recollides.
Impulsar la recollida de dades a tota la comunitat
educativa.
Millorar el sistema de gestió i anàlisi de dades.

16

Actuacions realitzades.
Impacte de les accions als q. de satisfacció.
Nombre d’actuacions de replanteig i instal·lació
de fibra òptica.

1T

2T

x

x

x

x

x

x

3T

x

X

X
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3. Marc de funcionament del centre
3.1. Documents marc del centre
D’acord amb la normativa sobre transparència, els documents de centre són, en la
seva majoria, públics i estan disponibles per a tota la comunitat educativa a la web del
centre.
 Projecte Educatiu. PE
S’hi recull el plantejament institucional del centre: l’ideari i els principis orientadors.
Entendrem l’educació com un procés integral que tindrà en compte l’alumnat en la
seva dimensió individual i social i que cercarà el seu desenvolupament en diferents
camps físic, intel·lectual, ètic o moral , social, etc.
El centre té fixada una línia educativa homogènia tenint en compte uns principis
pedagògics:
- Atenció de la diversitat.
- Aprenentatge actiu.
- Coeducació.
- Aconfessionalitat, pluralisme i valors democràtics.
- Respecte a la varietat d’ètnies i cultures.
- Qualitat i millora contínua.
El projecte de direcció per 2019-2023 planteja un procés d’actualització del PEC en el
que es vol que participi en diferent mesura tota la comunitat educativa.
 Projecte Curricular del Centre. PCC
Recull totes les programacions didàctiques i els criteris d’avaluació. El projecte de
direcció per 2019-2023 també planteja un procés d’actualització del PEC d’acord amb
els nous decrets de currículum i avaluació.
 Normes d’organització i Funcionament de centre (NOFC).
Les actuacions i mesures relatives a la convivència i al funcionament general del centre
estan recollides en les NOFC, un document que també està pendent de petits reajustos
i alguna actualització en el marc del nou projecte de direcció. Aquest document recull
la estructura i organització del centre, el marc normatiu de la convivència i les mesures
correctores o mediadores – com la sanció de permanència extraordinària i la regulació
de l’ús dels mòbils - i el funcionament del centre en general. És el marc de referència
del dia a dia de l’institut.
 Pla d’Acció Tutorial. PAT
És el conjunt d’actuacions educatives del professorat del centre orientades a afavorir
l’ajustament de les activitats docents a les diverses necessitats de l’alumnat,
fonamentalment en els àmbits curriculars i d’orientació. Totes van encaminades a
facilitar el procés d’aprenentatge i el desenvolupament personal de l’alumnat.
El centre disposa del seu Pla d’Acció Tutorial i programes d’orientació específics per als
finals d’etapa.
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El “JOVERD” activitat promoguda pels Castellers de Vilafranca, és una activitat
transversal que genera dinàmiques molt positiva entre alumnat de diferents nivells. Al
tractar-se d’una activitat bianual, aquest curs no es convoca.
 La memoria anual
Tal com estableix el Decret 102/2010, d’autonomia de centres educatius, els centres
han d’elaborar la memòria anual, on s’ha d’explicitar l’avaluació de l’assoliment dels
objectius que s'han previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris,
els indicadors i els procediments d’avaluació definits en el Projecte Educatiu de Centre
i, en el Projecte de Direcció.
El director ha de promoure processos participatius en l’avaluació de la programació
anual, en la formulació de propostes de millora i n’ha d’informar la comunitat escolar.
 Projecte Lingüístic. PLC
Estableix que la llengua catalana serà la llengua vehicular del centre. També emmarca
les pautes de l’ensenyament de les altres llengües. Amb finalitats instrumentals es
procurarà que l’alumnat assoleixi la competència idònia tant en català com en
castellà.
 Altres documents.
Altres aspectes de gestió es recullen en diferents documents de centre.
 El Pla TAC, que recull l’organització tecnològica i informàtica del centre
(actualment en procés d’elaboració).
 El Pla de convivència, que recull les mesures necessàries en el context específic
del centre per a la inclusió i la cohesió en la comunitat educativa (actualment
en procés d’elaboració).
 Pressupostos. Recullen totes les dades de la gestió econòmica del centre.
 El document “Tractament de la diversitat” , que recull les diferents mesures i
plans d’atenció a la diversitat que s’apliquen al centre.
 Les programacions de cada departament recullen la concreció de la línia
didàctica i dels projectes i criteris d’avaluació de cada matèria.
 El calendari de sortides aprovades pel consell escolar.
 Les memòries dels diferents projectes i comissions.
3.2. Calendari i horaris
El calendari del centre tant per ESO/Batx com per FP, així com els horaris dels grups i
les hores de visita del professorat estan disponibles per a tota la comunitat educativa a
la web del centre, així com per als usuaris de Ieduca amb accés a la interfície de
l’institut.
 Proves extraordinàries : les activitats d’avaluació extraordinària de l’ESO es
realitzaran entre el 18 i el 19 de juny del 2020.
Pels CF i el 2n curs de BTX es faran al mes de juny al llarg dels cinc darrers dies de
classe del curs, prenent com a referència el calendari lectiu.
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Les proves extraordinàries de 1r de batxillerat es realitzaran entre el 2 i el 4 de
setembre de 2020.
 Dies de lliure disposició:
- 4 de novembre del 2019
- 5 de desembre del 2019
- 24 de febrer del 2020
- 9 de març del 2020
- 30 d’abril del 2020
 Assistència
De l’alumnat
L’assistència a classe és obligatòria. Cal, doncs, justificar les faltes d’assistència
comeses. Cada professor/a controla l’assistència a través del procediment
informàtic ieduca ). El tutor/a pot, d’aquesta manera, tenir una informació més
precisa i àgil.
Del professorat
A l’hora que comença el seu horari de classes, el professorat signa en un full on
consta l’hora d’entrada i que serveix de guia per al professorat de guàrdia. A més a
més, a l’aplicatiu de gestió Ieduca el professorat absent deixarà consignada les
hores en que no farà classe. El professorat podrà sol·licitar al director la concessió
d’un permís en els casos regulats dins la normativa vigent. Aquesta petició és farà
per escrit segons el model utilitzat al centre, i amb una antelació mínima de tres
dies lectius. El professorat de guàrdia es farà càrrec de la classe. El professor/a
absent deixarà tasques per al seus grups a l’aplicatiu de gestió.
La direcció fa un seguiment i control mitjançant un registre de totes les absències i
faltes de puntualitat amb el nou aplicatiu de faltes i absències dels Serveis
Territorials. Aquest registre serà exposat en el transcurs dels primers deu dies del
mes següent al plafó corresponent de la sala de professors.
 Horaris
ESO
L’entrada de l’alumnat és a les 8h 10’ i la sortida a les 14h 45’. del migdia. Amb 6
classes de 55 minuts, i una mitja hora de lectura.
BATXILLERAT
L’entrada de l’alumnat és a les 8h 10’ hores i finalitzen a les 14h 45’ hores. Amb 6
classes de 55 minuts, i una mitja hora de lectura o taller.
CICLES FORMATIUS
L’horari marc d’aquests ensenyaments és de 15h 30’ h. a 22 h, excepte els
divendres que finalitzen les classes a les 21 h.
Programes de formació i inserció.
L’horari marc és de les 8h 10’ i la sortida a les 13 h, excepte els dilluns i els dimarts
que finalitzen a les 14 h.
IFE
L’horari marc és de les 8h 20’ a les 14 H

19

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

\\192.168.0.7\director$\DOCUMENTS
MARC\PGAC\PGAC19-20.doc

 L’esbarjo (permanència dels alumnes a les dependències del centre).
Els períodes d’esbarjo s’han establert de 10h 00’ a 10h 20’ i de 12h 10’ 12h 25’ per
a l’alumnat d’ESO, batxillerat, programes de formació, i de 18h 30’ i 19h per a
l’alumnat de cicles formatius.
Tal com especifica la Resolució de 16 de juny de 2011, d’inici de curs, l’alumnat
d’ensenyaments obligatoris haurà de romandre al centre i en tindrà cura el
professorat de guàrdia que designi la direcció. L’alumnat de post-obligatori pot
sortir del centre durant l’esbarjo. Ni el director ni el professorat no tindran
atribuïda cap responsabilitat quan l’alumnat dels ensenyaments no obligatoris
surten del centre en períodes d’interrupció de l’activitat escolar.
 Activitats fora del recinte del centre
L’autorització escrita de les famílies serà anual i vàlida per a totes les sortides i
activitats extraescolars d’un sol dia, dintre o fora del recinte del centre. Només per a
aquelles sortides que impliquin pernoctar fora del domicili familiar es lliurarà una
autorització específica.
 Horari de direcció i secretaria
A l'Institut, hi ha sempre un càrrec directiu en cadascuna de les hores diàries
lectives en què el centre és obert.
L’atenció específica a famílies i alumnat, per part dels càrrecs directius, es farà
concertant cita prèvia.
L’horari de Secretaria és el següent:
- Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
- Tardes: de dilluns a dijous de 15h 30’ a 18h 30’.
3.3. Calendari de les reunions dels òrgans de govern, de
l’equip directiu i la coordinació docent.
1r El Consell Escolar del centre es reunirà, com a mínim, una vegada al
trimestre de forma ordinària. També es considerarà reunió ordinària la de
tancament de l’exercici comptable i la d’aprovació del pressupost.
2n Els Claustres ordinaris, en nombre de tres, queden establerts al final de
cada trimestre, per la qual cosa no afecten el normal desenvolupament
acadèmic de l'Institut. Els claustres extraordinaris es faran alternativament a
últimes hores del matí i a primeres de la tarda.
3r L’equip directiu es reunirà setmanalment, els dilluns al matí de 9h 05’ a 10h
00’ i els dimarts de 8h10’ a 9h05’, per tal d’analitzar i prendre decisions que
afectin el funcionament quotidià de centre.
4t Les reunions del professorat.
 Reunions amb els caps de departaments didàctics: es convocarà,
com a mínim, una vegada al trimestre de forma ordinària i el
responsable de la convocatòria és el director.
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 Reunions d’equips docents de nivell: són responsabilitat del
coordinador pedagògic i/o dels coordinadors de nivell i es convoquen
trimestralment.
 Reunions de tutoria: els tutors d’ESO i BTX del mateix nivell tenen
assignada una hora de reunions setmanal en el seu horari.
 Reunions de grup classe: es poden convocar pel cap d’estudis, el
coordinador pedagògic, el/la coordinador/a de cicle o a instàncies del
professorat del grup, per analitzar diferents fets específics del grup
 Reunions de projecte. La majoria de les comissions i grups de treball
tenen incorporada reunions setmanals en el seu horari lectiu.

3.4. Calendari previst de reunions del professorat d’ESO i Batx.
1r trimestre
DATA
16/9/2019
23/9/2019
30/9/2019
1/10/2019
7-8-9/10/2019
14-15/10/2019
21/10/2019
28-29/10/2019
4/11/2019
11-12/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
2/12/2019
2n Trimestre
9-10-12/12/2019
16-17/12/2019
13/1/2020
20/1/2020
27/1/2020
3/2/2020
10/2/2020
17/2/2020

REUNIONS PROGRAMADES
Caps de departament – PILE - Comunicació
Formació del professorat (Temps de lectura)
–
Formació del professorat (Temps de lectura)
Reunions de famílies – CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat)
Preavaluacions (2n, 3r, 4t – 2n Batxillerat)
Preavaluacions (1r ESO – 1r Batxillerat) – Informació Castanyada
Formació del professorat (Temps de lectura)
Festiu Lliure disposició
Formació del professorat (Temps de lectura)
Informació de Treballs de Recerca – Reunió de departament
Projecte de lectura – Servei comunitari – PILE – Comunicació
Juntes d’avaluació 2n Batxillerat

Juntes d’avaluació ESO – 1r Batxillerat
Tribunals Treballs de Recerca
Caps de departament – Reunions de departament
Formació del professorat (Temps de lectura)
Reunió de nivell: 1r – 3r – 2n Batxillerat
Reunió de nivell: 2n – 4t – 1r Batxillerat
Reunió PEC – PCC // CAD – PILE – Servei Comunitari + Formació en
centre
Informació Treballs de síntesi i PREC + Formació en centre
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24/2/2020
2/3/2020
9/3/2020
3r Trimestre
16-17-19/3/2020
23/3/2020
30/3/2020
20/4/2020
27/4/2020
4/5/2020
18/5/2020
25/5/2020
1/6/2020
8/6/2020

\\192.168.0.7\director$\DOCUMENTS
MARC\PGAC\PGAC19-20.doc

Festiu Lliure disposició
Juntes d’avaluació 2n Batxillerat
Festiu Lliure disposició

Juntes d’avaluació ESO – 1r Batxillerat
Reunió de departament – PEC + Formació en centre
Formació en centre
Informació Jornades Culturals – Reunions de departament
Reunió de nivell: 1r – 3r – 2n Batxillerat
Reunió de nivell: 2n – 4t – 1r Batxillerat + Tribunal de Treball de
Recerca
CAD – PILE – Comunicació + Servei comunitari
Reunions de departament
Reunions tancament de curs – preparació curs següent
Reunions tancament de curs – preparació curs següent

Cada curs es realitza una reunió amb les famíllies dels alumnes de cada grup i el seu
corresponent tutor/a.
Aquest curs, les reunions entre famílies i tutors es realitzaran els dies 7, 8 i 9
d’octubre.. Tanmateix, al llarg de la resta del curs, els tutors mantindran com a mínim
una entrevista amb les famílies de cada un dels seus alumnes.
3.5. Calendari activitats acadèmiques fora del centre
Durant el curs, el professorat que vulgui realitzar qualsevol activitat fora del centre
haurà de sol·licitar el permís corresponent. A més, haurà d’informar al coordinador
pedagògic i al secretari del centre, sobre el grup, professorat acompanyant, activitat,
lloc i departament que realitza l’activitat, per poder lliurar la sol·licitud amb temps al
Consell Escolar per a la seva aprovació.
3.6. L’AMPA.
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes s’articula com a vehicle de participació,
aporta les opinions del col·lectiu que representa, en el Consell Escolar i en les
comissions que se’n deriven.
L’AMPA col·labora estretament amb la direcció del centre en diferents àmbits, i
organitza aquest curs tot un seguit d’activitats i serveis per als alumnes com la
biblioteca, etc.
La Biblioteca romandrà oberta de dl a dv de 10h 00’ a 10h 20’ la responsable serà una
monitora contractada per L’AMPA, i de 12h10’ a 12h 25’ sota responsabilitat de la
coordinació de biblioteca.
L’AMPA coordina i és responsable de les activitats extraescolars que s’oferten a les
tardes als espais del centre.
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Cal esmentar de manera especial les aportacions econòmiques que cada curs fa
l’AMPA per millorar i renovar les dotacions del centre i per oferir a l’alumnat recursos
extraordinaris com el Taller de Tècniques d’estudi de 1r d’ESO.
3.7. Activitats de formació permanent i de perfeccionament
El centre rep informació de l’oferta de cursos dels diferents estaments: ICE, Pla de
Formació Permanent, Escola d’Estiu, del Col·legi de Llicenciats, etc. L’oferta formativa
és fa arribar als departaments. Els seus professors decideixen si s’inscriuen a les
activitats a títol individual o fan una proposta d’assistència col·lectiva i, per tant,
sol·liciten la formació en el propi centre.
A més a més, el centre, en el seu Pla de Formació de Centre, programa anualment
activitats formatives per al professorat. Per aquest curs, estan previstos dos grups de
formació en Temps de Lectura (per a un total de 48 docents), com a eina d’impuls per
al Pla de Lectura. Al 2n trimestre hi ha previst un taller sobre educació emocional i
convivència. A més a més, professorat del centre es formarà durant el curs en el
Programa Experimental de Certificació i en projectes d’intercanvi com E-twinning.
3.8. Els programes de formació i inserció
En el nostre centre es desenvolupen dues modalitats:
 Pla de transició al treball: PTT
 Programa de formació i aprenentatge professional
Els alumnes, en aquest ensenyament, reben una preparació teòric i
pràctica. És una modalitat educativa dissenyada per proporcionar a nois
i noies recursos personals i professionals perquè puguin trobar feina i/o
continuar la seva formació.
L’alumnat d’aquests ensenyaments té com a marc normatiu el mateix que la resta de
l’alumnat del centre, i per tant està sotmès a les normes i mesures que estableixen els
documents marc del centre.
3.9. PCEE. L’associació esportiva
El centre participa en el Pla Català d’Esport a l’ Escola, en col·laboració amb la
Secretaria General de l’Esport, l’Associació Esportiva resta oberta a tots els membres
de la comunitat educativa i el seu objectiu és fomentar la pràctica esportiva. El seu
responsable és el professor Sr. Jaume Martínez.

5. Avaluació interna del centre
L’avaluació és una eina de reflexió per al coneixement i millora constant del servei
educatiu que ofereix el centre. El pla preveu les reunions al final de juny del professorat
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amb els coordinadors dels diferents nivells per tal de poder realitzar una valoració del curs i
recollir suggeriments de millora que estimin adients.

Es fan enquestes de valoració de la satisfacció del professorat i de l’alumnat que deixa
el centre per haver finalitzat els seus estudis.
La puntuació representa la mitjana estadística, les respostes contestades pels
entrevistat tenien una graduació numèrica de 1 a 10.

PROFESSORAT
4t d’ESO
1r btx
2n btx
CFGS

CURS
12-13

CURS
13-14

CURS
14-15

CURS
15-16

CURS 1617

Curs 1718

Curs 1819

6.96

7.19

7.07
6.13
7,78

7,30
7,27
6,05
6,23
6,85

7,22
6,25
-

8,04
6,95
6,87
-

--7,12
-

-

6.94
8,80

7.02
7,80

El curs 18-19 ha es va modificar el format i objectiu de les preguntes, amb la intenció
de millorar la qualitat i utilitat de les dades obtingudes i facilitar-ne l’anàlisi. La crisi del
sistema Esfer@, però, va fer impossible per manca de temps poder acabar i passar els
nous qüestionaris, i només tenim les dades de 2n de batxillerat.
Per aquest curs 2019-2020 l’equip directiu té la intenció de continuar enriquint la
recollida de dades amb qüestionaris més complerts i significatius que arribin a tota la
comunitat educativa i que facilitin el retiment de comptes de la tasca gestora a la
comunitat i l’administració educatives.

24

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

\\192.168.0.7\director$\DOCUMENTS
MARC\PGAC\PGAC19-20.doc

ANNEX 1
CLAUSTRE DE PROFESSORAT 2019-2020

ESO-BATXILLERAT
num

codi

PROFESSOR

DPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

BG3
FQ1
BG1
BG2
BG4
FQ2
FQ3
FQ4
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CS6
CC1
ECO1
ECO2
EF1
EF2
EF3
FIL1
IAL1
IAN5
IAN1
IAN2
IAN3
IAN4
IAN6
IAN7
IF1
LS1
LS6
LS2
LS3
LS4
LS5
LC1
LC4
LC2
LC3
LC5
MA4
MA1
MA2
MA3
MA5
MA6

Montse Sadurní
Joan Mañé
Lali Soler
Anabel Molina
Núria Sonet
Beatriz Palacios
Vicent Gregori
Marian Collell
Rosa Matalí
Adela Sierra
Diego Ramon
Vera Minyana
Oscar Guillen Pérez
Josep Maria Feliu Roca
Arcadi Viñas Giralt
Mercè Andreu Mestre
Natàlia Teruel Piña
Jaume Martínez
Montse Huguet
Blanca Cusiné
Antoni Puimedon
Mireia Amat Martí
Eugeni Monfort
Patricia Martínez
Soraya Tramoyeres
Rita González
Montse Domènech
Mireia Raventós Becerro
Clara Valerio de Peray
Toni Arias
Carmen del Río
Joana Mateu
Carlos Rull
Víctor Nieto
Rosa Vivó
Carolina Macià
Jaume Gaya
Pere Cuscó
Juli Bernat
Gemma Bas
Eulàlia Riba
Juli Pijuan
Dolors Monfort
Maria Monferrer
Aitor Calvillo Ferrando
Anna Viader
Xavier Calonge Carbonell

Ciències naturals
Ciències naturals
Ciències naturals
Ciències naturals
Ciències naturals
Ciències naturals
Ciències naturals
Ciències naturals
Ciències socials
Ciències socials
Ciències socials
Ciències socials
Ciències socials
Ciències socials (1/2)
Cultura clàssica
Economia
Economia (1/3)
Educació física
Educació física
Educació física
Filosofia
Idioma alemany (1/2)
Idioma anglès
Idioma anglès
Idioma anglès
Idioma anglès
Idioma anglès
Idioma anglès
Idioma anglès i aula d'acollida
Idioma francès
Llengua castellana
Llengua castellana
Llengua castellana
Llengua castellana
Llengua castellana
Llengua castellana
Llengua catalana
Llengua catalana
Llengua catalana
Llengua catalana
Llengua catalana
Matemàtiques
Matemàtiques
Matemàtiques
Matemàtiques
Matemàtiques
Matemàtiques
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

MUS1
PSI1
PSI2
PSI3
REL1
TEC1
TEC2
TEC3
TEC4
TEC5
TEC6
VIP1
VIP2

num

codi
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Menxu Domènech
Margarita Fernández
Agustí Masegosa
Josep Mateu
Natàlia Codina
Jose Luis Moran
Josep Secanell
Pasqual Garriga
Mar Carbonell
Marta Montoliu
Joan Calaf Querol
Montse Florensa Casanella
Cristina Salanova

Música
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Religió
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia + mates
Visual i plàstica
Visual i plàstica

CICLES FORMATIUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PT 611
PT 611
PT 611
PS 512
PS 512
PS 512
PT 606
PT 606
PT 606
PS 525
PS 525
PS 525
PS 525
FOL

PROFESSOR

ANDÚJAR SOLA, AMADOR
JOSE MANUEL MORENO ROMERO
ORTIGOSA DÍAZ, ÒSCAR
MARTÍN TÉLLEZ, FELIP
MISERACHS SOLÀ, RAMON
RAICH JOVE, JOSEP
FLETES BAS, ISABEL
GUAL GIL, JOAN CARLES
MÉNDEZ HERNÁNDEZ, DAMIÀ
GARCIA PUJOL, ÀNGEL
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, VÍCTOR
PUJOL CORTACANS, PERE
RODRÍGUEZ PERIBÁÑEZ, CÈSAR
ROCA COLL, Ma. ASSUMPTA

DPT

Mecanització
Mecanització
Mecanització
Mecanització
Mecanització
Mecanització
Electrònica
Electrònica
Electrònica
Electrònica
Electrònica
Electrònica
Electrònica
FOL

PROGRAMES FORMACIÓ I INSERCIÓ PTT
num

codi

1
2
3
4

PROFESSOR

DPT

IMMA LLOPART
TERESA RODRIGUEZ MARTÍNEZ
AGUSTÍ ASPA LLEIXA
JESUS GARCIA BADENA

PROGRAMA FORMACIÓ I INSERCIÓ PQPI
num

codi

1
2

PROFESSOR

JOSE LUIZ GÓMIZ
MIREIA DURAN (CARME TRIPIANA)

DPT

MON PINT
IPS

ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC
num

codi

1
2
3
4
5
6
7
8

PROFESSOR

MARI CARMEN GORDILLO PIZARRO
MONTSERRAT ROVIRA ESCOFET
SILVIA YÁNEZ ESTEVE
MIREIA VENTOSA ROSELLÓ
MARIA DEL CARMEN PALOMARES GRAU
NATALIA MATEO IZQUIERDO
LAURA PRADAS
FRANCISCO PASCUAL GARCIA
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ANNEX 2. CALENDARI DE CURS
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