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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. Estudis 

A l’institut Alt Penedès s’imparteixen el següents estudis:  

• Ensenyament Secundari Obligatori. 4 línies.  

• Batxillerat.  Branca científica i tecnològica i branca humanística i social. 3 línies.  

• Cicles formatius de grau mitjà. Instal·lacions elèctriques i automàtiques. 
Mecanització. 

• Cicles formatius de grau superior. Automatització i robòtica industrial. Mecànica 
industrial. 

• Itinerari Formatiu Específic en Auxiliar de Vendes i Atenció al Públic.  

• Programes de formació i inserció. PTT d’Auxiliar de Mecànica i instal·lacions 
elèctriques. Auxiliar de Pintura.  

 
Aquest curs 21-22 no s’oferta el PFI-PTT d’Auxiliar de Vendes. S’ha ampliat el mig grup de 1r 
de GM d’Instal·lacions elèctriques a un grup sencer.  
 
L’equip directiu té com un dels seus objectius contribuir a la necessària i urgent millora de 
l’oferta de formació professional del territori demanant a l’administració educativa 
l’ampliació de  l’oferta existent.  
 

1.2. Recursos humans del centre  

 
1.2.1. 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      Sr. Carles Rull 
- Cap d'estudis ESO i BTX   Sr. Pere Cuscó 

- Cap d'estudis FP    Sr. Cèsar Rodríguez  
- Secretari                          Sr. Pere Pujol   
- Coordinador pedagògic   Sra. Patrícia Martínez 
 

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

El  Consell Escolar (amb eleccions posposades del curs passat) està constituït pels següents 
membres: 

- Equip directiu: director, caps d’estudis i secretari (aquest últim amb veu però 
sense vot). 

- Sector professorat: 
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• Sr. Antoni Puimedon       • Sra Asumpta Roca 

• Sra. Joan Mañé  • Sr.  Juli Pijuan 

• Sra. Carolina Macià • Sra. Maria Monferrer 

• Sr. Soraya 
Tramoyeres 

• Pendent  

- 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 Pendent de noves eleccions.  
o Pendent de noves eleccions.  
o Carla Díaz Galisteo  
o Pendent de noves eleccions.  

- Sector personal d’administració i serveis: Sr. Joaquim Barberà Budí 
- Representant de l’Ajuntament: Sra. Montserrat Muñoz Retamal 

 
El Claustre de professorat està constituït per la totalitat del professorat, 60 docents i 3 
reforços COVID i d’ESO i Batxillerat, 14 i dos 0,5 reforços COVID de Formació Professional, 6 
docents i dos TIS d’Itineraris formatius específics i 2 docents i 2 monitors de Programes de 
Formació i Inserció.  
 
 
1.2.2. El claustre de professorat. 

Aquests 88 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 i filosofia Prof. Antoni Puimedon 

Educació física  Prof. Blanca Cusiné 

Idiomes  Prof. Rita González 
Matemàtiques   Prof. Anna Viader 
Tecnologia i economia Prof. J.L. Morán 

Expressió                   Prof. Cristina Salanova 

Orientació i diversitat   Prof. Imma Llopart 
Mecànica  Prof. Felip Martin 

Electricitat  Prof. Damià Méndez 
 

Altres òrgans de coordinació i gestió.  
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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 d'ESO        Prof. Rosa Vivó 

2. Coordinadora de 2n d’ESO     Prof. Xavier Gabriel 

3. Coordinadora de 3r d’ESO      Prof. Víctor Nieto 

4. Coordinador de 4t d'ESO     Prof. Carolina Macià 

5. Coordinadora de batxillerat    Prof. Vera Minyana 

6. Coordinadora d’IFE      Prof. Carmen Gordillo 

7. Coordinador de cicles formatius    Prof. Ramon Miserachs 

8. Coordinador EDC                 Prof. Josep Secanell 

9. Coordinador de serveis i  

activitats escolars         Prof. Vicent Gregori 

10. Coordinador de Cohesió social      Prof. Josep Mateu 

11. Coordinadora de mediació           Prof. Josep Mateu 

12. Coordinadora del Pla de Lectura          Prof  Gemma Bas 

13. Coordinadora  Biblioteca                   Prof. Carmen Del Rio 

14. Coordinadora Pla de Ll. Estrangeres  

i programa de certificació.      Prof. Soraya Tramoyeres 

15. Coordinador Projecte  Xerpa              Prof. Toni Puimedon  

16. Coordinador d’Escola Verda     Prof. Diego Ramon 

17. Coordinador de FP DUAL                      Prof. Felip Martin  

18. Coordinadora de TCP  -Diversitat       Prof. Imma Llopart 

19. Coordinador d’hort.     Prof. Vicent Gregori  

20. Coordinador de Riscos Laborals   Prof. Cèsar Rodríguez 

21. Coordinació projecte STEAM    Prof. Cristina Salanova 

22. Coordinació Pla Català de l’Esport   Prof. Blanca Cusiné 

23. Coordinació OrientaFP    Prof. Assumpta Roca 

24. Coordinació pràctiques IFE    Prof. Carmina Palomares 

 
Tutories tècniques 

 
1.  Comunicació Pasqual Garriga 

2.  Revista Digital Pere Cuscó 

3.  Manteniment PAGINA WEB Joan Calaf, Carlos Rull 
4.  Correcció Linguistica Pere Cuscó 

5.  Suport informàtic GSuite i Ieduca J.L. Moran, A. Viader 
6.  Club Matemàtiques J. Pijuan 
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7.  Xarxes socials 
8. Suport al programa de Llengües 
9. Suport a serveis escolars 

Celso Estevan, Pere Cuscó 

Judit Romeu, Laura Fenollar 
Natàlia Codina 

 
 
 

Consell de Direcció 

 
En formen part tots els membres de l’equip directiu i els diferents coordinadors de nivell. Es 
reuneix dilluns i dimarts setmanalment. La seva funció és analitzar i supervisar el 
desplegament dels diferents àmbits d’aquest pla general i del projecte de direcció. 
 

Places estructurals perfilades 

 
La necessitat de donar continuïtat i coherència a les línies pedagògiques i als projectes de 
centre, porta a la creació de places de professorat amb un perfil determinat. El professionals 
que, un cop demostrada la seva idoneïtat per als requisits de la plaça, han de desenvolupar 
els continguts funcionals d'aquest lloc de treball d'acord amb el projecte de centre. Per al 
curs 21-22, l'institut manté activades sis places perfilades:  

• tres places de DIVERSITAT de Llengua Catalana, Llengua Castellana i 
Matemàtiques.  

• una plaça d'IMMERSIÓ I SUPORT LINGÜÍSTIC 

• una plaça de DOBLE ESPECIALITAT, alemany-anglès.  

• una plaça de LECTURA I BIBLIOTECA ESCOLAR.  
 
1.2.3. 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: Sra. Marta Casas 

o Representant de l’alumnat:  pendent 
 

 
◙  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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En el marc de les mesures extraordinàries contra la COVID-19, l’estructura s’han reorganitzat 
les estratègies d’atenció a la diversitat aprovades per aquest curs són: 
 

• 1r d’ESO i 2n ESO: grups heterogenis amb reducció de ràtio a una màxim de 25. Es 
manté el Programa Intensiu de Millora a les matèries instrumentals tot i que amb 
reducció horària i amb una redistribució de les hores d’atenció per a proporcionar un 
seguiment més individualitzat. 

• 3r d’ESO i 4t d’ESO: Un grup de diversificació curricular amb una programació 
adaptada a una metodologia basada en el treball col·laboratiu per  projectes i 
encetant aquest curs la transició cap a un projecte d’aprenentatge servei que integri 
el servei comunitari com a eix vertebrador d’una part de la proposta i esdevingui en 
el futur una possibilitat d’aula oberta. La resta de grups són heterogenis amb 
reducció de ràtio a una màxim de 25 sempre que sigui possible. 

 
Altres recursos:  cotutories, plans individualitzats, aula d’acollida, plans individualitzats amb 
adaptació horària. Es recupera el programa xerpa de tutoria entre iguals. Es designa un 
orientador de referència per a cada nivell d’ESO:  
1r ESO: Josep Mateu    2n ESO: Imma Llopart 
3r ESO: Raül Izquierdo   4t ESO:  Maria Mota 

 
Es recupera el programa d’ampliació i atenció a l’excel·lència i  el club de matemàtiques. 
L’estructura en grups flexibles queda suspesa per derivar els recursos a la reducció de les 
ràtios als grups bombolla.  

 
◙  Comissió de Comunicació i Difusió.  
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. Dona suport a la 
coordinació de serveis escolars i es coordina amb la comissió d’informàtica. En formen part 
el director i el cap d’estudis, el professor enllaç amb la premsa i el professor encarregat de 
xarxes socials.  
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. La comissió de Serveis no és 
responsable de les sortides d’àrea organitzades pels diferents departaments, tot i que hi pot 
actuar de suport sempre que convingui. Aquest curs, si la situació sanitària ho permet,  es 
pretén donar un impuls a les activitats fora de centre, recuperant la tradició del centre – 
suspesa per la COVID – d’aprenentatge en context.  

- Sortida de tutoria ( si es pot realitzar com sempre per “La Castanyada” es farà, i si 
no s’aplaçarà pel moment més recomanable). 
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- Jornades culturals: dies 21 i 22  d’abril.  

- Colònies 2n d’ESO.  

- Sortida de final d’etapa de 4t  

- Sortida d’etapa de Batxillerat 

- Actes de cloenda del curs acadèmic de BTX, de 4t d’ESO, d’IFE i de CCFF en data 
per determinar, depenent de l’evolució de la situació sanitària. ESO i IFE 
organitzades per l’AFA del centre amb suport de la comissió.  

- Coordinació amb les empreses de transport i reserva i contractació de serveis de 
transport per a les diferents sortides,  

- 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. 

- Col·laboració amb el departament d’Educació física en les activitats a la neu al 
Febrer i, si escau, en el certamen casteller Joverd.  

- Col·laboració amb els projectes de centre i òrgans de representació de l’alumnat.  

- Tenir a punt les farmacioles i telèfons mòbils de sortides per a quan s’hagin de fer 
servir.  
 

◙ 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 

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, gestió de 
recursos i medi ambient. Integrada en aquesta comissió treballa també la comissió d’hort. 
Algunes de les activitats d’aquest projecte s’han aplaçat per les mesures extraordinàries 
contra la COVID-19. 
 
◙ Comissió del Pla de Llengües i programa de certificació.  
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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 

Aquesta comissió treballa sota la supervisió del coordinador TAC, lligant així la gestió del 
programari educatiu i de gestió amb la organització de l’estructura informàtica de centre. El 
seu objectiu és triple: 

o donar suport a la gestió del programa Ieduca. 
o Donart suport al coordinador en el manteniment de la infraestructura 

informàtica.  
o Assessorar a l’equip directiu en la planificació i manteniment de l’estructura 

informàtic a l’estratègia digital.  
o Donar suport a la implementació del Pla d’Educació Digital i la gestió dels 

ordinadors portàtils del centre.  
o Consolidar l’ús de la plataforma GSuite i gestionar-ne el funcionament.  
o donar suport a la comissió de comunicació i imatge  
o col·labora en l’elaboració i avaluació l’Estratègia Digital de Centre.  
o Impulsar la formació permanent del professorat en l’àmbit digital.  

 
 
◙ Grups de treball de projectes Steam i treball col·laboratiu. 
 
El grup de treball estarà format pels caps de departaments dels àmbits matemàtics, científic 
i tecnològic, sota el seguiment d’un membre de l’equip directiu. Entres les seves funcions cal 
destacar:  

• Impulsar activitats i accions que contribueixin al foment de les vocacions científiques.  

• Contribuir a l’elaboració de materials educatius i de projectes transversals per a la 
transformació i la innovació educatives des dels seus àmbits respectius. 

• Donar suport als equips docents que implementen projectes STEAM a l’aula.   

• Potenciar una imatge positiva i àmplia dels joves en aquestes matèries així com del 
seu interès social i profesional 

• Transmetre el valor social de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques per 
augmentar l’interès per aquests estudis i per aquestes professions i fer front als 
estereotips socials que els envolten. 

• Reforçar la línea del centre com a referent d’estudis tecnològics i científics iniciada 
amb l’establiment de la materia optativa de robòtica a tots els nivells de secundaria.  

• Reforçar els lligams entre els àmbits tecnològics de secundaria i batxillerat amb FP.  
 
◙  Grup impulsor en currículum competencial.  
 
Aquest grup de treballa estarà format per professorat de diversos departaments per tal de 
facilitat la seva tasca central i un membre de l’equip directiu. Part d’aquest professorat va 
cursar l’assessorament corresponent el curs 20-21. Per aquest any es pretén: 
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• Completar l’assessorament amb la formadora externa. 

• Elaborar materials, metodologies i eines per a facilitar l’implementació d’activitats 
competencials i projectes transversals als diferents nivells de l’ESO.  

• Fer la transferència dels assessorament i els materials elaborats a la resta del 
claustre. 

• Representar al centre, com a indagador, a la Xarxa Territorial de Transformació 
Educativa i fer el trasllat a la resta del claustre.  

 
 
◙ Comissió de coeducació.  
 
La coordinadora de Coeducació presideix les reunions d’aquesta comissió, formada per 
docents de diferents departaments. Les funcions de la comissió són:  

• Elaborar propostes i iniciatives que contrinbueixin a eliminar les descriminacions per 
raó de gènere, promoure la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

• Detectar necessitats en matèria d'igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, de 
violències masclistes i LGTBI-fòbic, amb la finalitat d'elaborar o incorporar un 
programa d’igualtat al pla de convivència el pla d'igualtat del centre. 

• Coordinar, dinamitzar i donar suport al professorat, en la programació d'iniciatives, 
activitats, projectes, plans i mesures que contribueixin a impulsar i consolidar 
projectes coeducatius amb l'objectiu de desenvolupar un procés d'integració 
curricular de la igualtat d’oportunitats i de tracte en tots els nivells i dimensions de la 
vida del centre. 

• Detectar necessitats en matèria d'igualtat d'oportunitats d'ambdós sexes, de 
violències masclistes i LGTBI-fòbic, amb la finalitat d'elaborar o incorporar un 
programa d’igualtat al pla de convivència el pla d'igualtat del centre. 

• Coordinar, dinamitzar i donar suport al professorat, conjuntament amb la persona 
responsable de la comissió de convivència, en la programació d'iniciatives, activitats, 
projectes, plans i mesures que contribueixin a impulsar i consolidar projectes 
coeducatius amb l'objectiu de desenvolupar un procés d'integració curricular de la 
igualtat d’oportunitats i de tracte en tots els nivells i dimensions de la vida del centre. 

 

1.2.4. 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. Dolors 
Cordobilla Alvàrez. 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. 
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1.2.5. 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 i dels gestors COVID en la pla dels protocols de salut per casos 
positius de COVID.  
La Biblioteca Torras i Bages col·labora en el Pla de Lectura de centre.  
L’Ajuntament de Vilafranca ofereix xerrades en el marc del PIDCES així com serveis 
d’orientació i assessorament a l’alumnat del centre.  
El servei de biblioteca es restringeix només al préstec amb reserva en línia i el servei 
d’esmorzars queda anul·lat, en el marc de les mesures extraordinàries contra la COVID-19.  
 

1.3. Tutories i alumnat 

L’alumnat matriculat en els diferents nivells educatius a data 8 d’octubre  del 2021 és 891, 
en els següents nivells:  
 

Educació Secundària Obligatòria 499 

Batxillerat 172 

CCFFF  153 

PFI 
IFE 

28 

39 

 
El sector alumnat, s’organitza formalment en diferents nivells educatius i en les respectives tutories.  

en el marc de les mesures extraordinàries contra la COVID-19 es manté l’augment del 
nombre de tutories per reduir la ràtio. 
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. 

- Delegat d’aula, encarregat de supervisar la neteja i manteniment de l’espai.  

- 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. 

- 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 



 
  

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

 
 
 

 

 
 
 

 

12 
 

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. 

3. Per aquest curs 21-22, l’objectiu és consolidar el funcionament de 
l’associació, fer el procés de registre pendent i establir els mecanismes 
adequats per a un funcionament autònom garantit pels propers anys.  

 
Els membres del consell de delegats són:  
 
●Representants davant el Consell Escolar:  PENDENT 

●Representants de  BTX:  PENDENT 

●Representants d’ESO:  PENDENT. 
●Representants de CCFF: PENDENT 

●Representant de l’Associació d’Estudiants: PENDENT 
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TUTORIES I DELEGATS ESO 

 
 

Grup Tutor/a Delegat/da Sotsdelegat/da 

1 ESO A MAR CARBONELL Hassna Bensaid Oriol Valls 

1 ESO B XAVIER CALONGE Aleix Peñafiel Júlia Ràfols 

1 ESO C TERESA LÓPEZ Mila Donovan Karolina MacKowiat 

1 ESO D JAUME RECASENS Marc Carrión Pau Rodríguez 

1 ESO E PAULINA PLADELASALA Arnau Vidal Júlia Salvà 

2 ESO A SORAYA TRAMOYERES Jan Rico Ivet Galofré 

2 ESO B MARTA MONTOLIU Julià Bolea Pau Martí 

2 ESO C ELENA ISART Paula Triano Paula Mata 

2 ESO D MARIA MONFERRER Hatim Habach Eva Trigo 

2 ESO E NÚRIA TORRES Abel Méndez Jan González 

2 ESO F NEUS GIMÉNEZ Nora Harmach Adam Touil 

3ESO A GEMMA BAS Sami Ciobanu Lúcia López 

3 ESO B TAREK TAHRICHI Júlia Vidal Maria Carretero 

3 ESO C JOAN MARC BLANCH Josep Suriol Aina Fernández 

3 ESO D MONTSE SADURNÍ Oriol Masdeu Nil Vilas 

3 ESO E DOLORS MONFORT Evy Williams Delgado Naiala Osuna 

4 ESO A MONTSE DOMÈNECH Flavio Mendes Mohamed T. Belkedar 

4 ESO B CELSO ESTEVAN Irena Garcia Fernando Briceño 

4 ESO C JOAN CALAF Ot Voisin Aleix Cañizares 

4 ESO D DIEGO RAMÓN Judit Corbalán Elia Gil 

4 ESO E GEMMA BELTRAN Joel Casals Lia HIll 
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TUTORIES I DELEGATS POSTOBLIGATORIS 
 

Grup Tutor/a Delegat/da Sotsdelegat/da 

1 BTX A JULI PIJUAN Irina Biosca Glòria Múñoz 

1 BTX B GRISELDA JORBA Xènia Fàbregas Alex Fallarás 

1 BTX C JUDIT ROMEU Alex Canterla Pol Roncero 

2 BTX A CARMEN DEL RÍO Marina Tamargo Abril Gómez 

2 BTX B MIREIA RAVENTÓS   

2 BTX C NÚRIA SONET Marta Borrego Pol Vendrell 

1 CFGM  Elec. ISABEL FLETES José Ruiz Estellé Bah Sidi Mohamed,  

Hammada 

2 CFGM Elec. VÍCTOR HERNÀNDEZ Costa Salse, Bernat González Lleixà, Marc 

1 CFGS Elec. JOAN CARLES GUAL Gallego Cabeza, Gerard Sánchez Pla, Arnau 

2 CFGS Elec. ANGEL GARCIA Ponce Hampu, Erik Fenollosa Salmeron, Marc 

1 CFGM Mec. ISMAEL JURADO Vecino Medina, Carlos Serramià Cendra, Nikolay 

2 CFGM Mec JUAN M. MORENO Mañas Punzano, Ismael Fusté Pablos, Miquel 

1r/2n GS MEC JOSEP RAICH 

González Sañudo, Ismael Costa Vendrell, Sergi 

Hortelano Muñoz, Javier Chaoui, Ayoub 

1r IFE Carmen Gordillo 

Youssef El Arras Víctor Jiménez 
2n IFE Maria Igualada 

3r IFE Mireia Ventosa 

4t IFE Sílvia Yáñez 

PFI Mecànica Teresa Rodríguez Gerard Fernàndez Genís Calaf 

FIAP Pintura 

 

Alícia Guasch Aya Chedadi Amin Chedadi 
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2. Planificació estratègica. 

2.1. Prioritats curs acadèmic 2021-2022 (d’acord amb el projecte 

de direcció 2019-2023) 

EN EL MARC DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES CONTRA LA COVID-19.  

CURS PRIORITATS OBJECTIUS ESTRATÈGIES 

2 

0 

2 

1 

- 
2 

0 

2 

2 

Resultats 
acadèmics  

Manteniment dels 
bons resultats 
acadèmics. 

1. Mantenir o millorar l’índex de promoció 
2. Millora dels indicadors interns 
3. Avançar en l’enfocament competencial i reforçar les dinàmiques de 

treball de grups docents.  
4. Mantenir les tres places específiques de diversitat.  
5. Atenció a la diversitat per ampliació. 
6. Revisió permanent dels nous criteris d'avaluació.  
7. Reforça el pla de llengües estrangeres per millorar els resultats a CB 4t.  

 
Projectes i 
innovació 

 
Definir un projecte 
pedagògic de qualitat.  

1. Finalitzar l'actualització de la documentació i el projecte de centre 
2. Reimpulsar el pla de Lectura i Biblioteca.  
3. Formació del professorat i reflexió pedagògica: 
4. formació digital  
5. assessorament competencial i xarxa transformació 
6. formació lectura i expressió escrita 
7. Consolidació de les línies de treball i projectes de centre. 
8. Recuperació del servei comunitari.  
9. Revisió de la metodologia als grups d’adaptació curricular.   
10. Mantenir la línea d'integració de l’IFE i el PFI en la dinàmica del centre. 

Impuls als projectes IFE i PFI: Vilabicis, Botigueta, Cantina.   
11. Creació del grup de treball STEM: nova planificació de projectes.    
12. Desplegament Pla Educació Digital i Estratègia digital de centre. 
13. Potenciar la FP Dual . Introducció del nou curriculum a la FP. Fidelització 

i tutoria a la FP: pla OrientaFP i ImpulsFP.  

 
Cohesió social  

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

1. Revisió del pla de convivència. 
2. Impuls de la comissió de Coeducació. Formació al professorat.  
3. Consolidar la línia d’educació emocional i mediació.  
4. Millorar el pla d’acollida, immersió 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.  Continuar millorant la recollida 

de dades.  
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 . 
9. Recuperar Serveis Escolars de dinamització i activitats transversals. 

Recuperar les sortides de tutoria, àrea i etapa.  

Gestió, 
instal·lacions i 
serveis 

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 subministres i manteniment.  
3. Planificar i executar les actuacions de millorar pressupostàriament 

possibles. 
4. Potenciar la comissió d’informàtica i xarxes per a consolidar una 

comunicació àgil i permanentment actualitzada.  

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. 

a) Percentatge d’alumnat que acredita les diferents etapes:  

 

curs 11-
12 

12-
13 

13-
14 

14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-19 19-20 20-21 

ESO 90 82 80 86 85,4 88,8 86,2 95.9* 98.33 94,40% 

BTX 88 89 96 93 91 97,6 96 92.8 98.83 86,21% 

CFGM 44 39 51 28 53,84 36 38 47 64.5 50,48% 

CFGS 47 82 82 63 71,43 56 57 64 68.3 84,30% 

4t IFE - - - - - - - - 73% 100% 

Certifi
cació 

        100% 88.9% 

Anàlisi de les dades recollit a la memòria del centre del curs 20-21. 

 

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 
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b) Estratègies de millora pel curs 2021-2022.  

 
Núm. ESTRATÈGIES INDICADORS 1T 2T 3T 

1.1 

Mantenir o millorar l’índex de promoció 
Millora dels indicadors interns 
Reforçar el pla de llengües estrangeres per millorar 
els resultats a CB 4t.  

- Resultats acadèmics de tots els estudis.  

- Resultats  PAU I proves de competencies bàsiques.  

- Percentatges de promoció i acreditació. 

- Resultats grups diversificació. 

- Resultats grups PIM 
- Resultats llengües a les CB 4t.  

 X x 

1.2 

 X x 

1.3 Avançar en l’enfocament competencial i reforçar 
les dinàmiques docents. 

- Avaluació dels projectes 1r ESO. 

- Participació a l’assessorament sobre competències. 

- Grau d’implementació de les propostes del grup impulsor. 

- Participació a les formacions del pla de formació de 

centre.   

 X x 

1.4 Atenció a la diversitat per ampliació.  

Atenció a la diversitat per ampliació. 

- Resultats programa de certificació B1 i B2 

- Resultat del programa d’ampliació 

- Reconeixements obtinguts a convocatòries externes.  
 

 X x 

  MECANISMES DE SEGUIMENT - Actes d’avaluació parcials i finals. 
- Indicadors avaluació externa.  
- Llistats formacions.  
- 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 1T 2T 3T 

2.1. Finalitzar l'actualització de la documentació i el 
projecte de centre 

Dir. – comissions ad hoc. 
Acabar revisió del PEC, PCC, NOFC, PAT, PLC.  
Elaboració EDC. Revisió PC.  

Grau d’assoliment dels processos.  x x 

2.2. Reimpulsar el pla de Lectura i Biblioteca. Dir. - Comissió lectura. * *    

2.3. 
 

Formació del professorat i reflexió pedagògica Coord. pedagògica Pla de formació de centre 
Nombre de professorat inscrit als cursos. 
Grau de satisfacció del professorat. 
Grau d’implementació de les propostes.  

x x X 

2.4. Consolidació de les línies de treball i projectes de 
centre  

C.Estudis  - comissions 

respectives 

Manteniment de les accions.  
Inscripció al programa de certificació.   
Impulsar sortides i intercanvis. 

Grau d’assoliment dels objectius marcats per cada 

comissió: informe i memòria a final de curs. 
x x X 

2.5. Recuperació del servei comunitari.  
Coord. Ped., Coord. LIC,  

profs. SC 
Recuperar el SC en el marc pandèmic.  
Nova proposta de SC / APS a diversificació.  

Grau de satisfacció de cada SC (alumnat, entitat, 

professorat) i memòria del Coord. Lic.  
X X X 

2.6. Revisió de la metodologia als grups d’adaptació 
curricular. 

Coord. Ped., Coord. Div., 

equips docents.  
Aplicació de les propostes de millora a partir de 

l’avaluació interna del curs anterior.  

Avaluació de les millores aplicades (eq.docent) 
Resultats acadèmics i de convivència 

Q. satisfacció (professorat, alumnat, famílies) 
X x X 

2.7. 
Mantenir la línea d'integració de l’IFE i el PFI en la 
dinàmica del centre. Impuls als projectes: 
Vilabicis, Botigueta, Cant 

Dir. , Coord IFE.  
Inclusió IFE en les dinàmiques de centre 
Millora/implementació projectes.  

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

x x X 

2.8. Creació del grup de treball STEM: nova planificació 
de projectes. 

C. Estudis + Comissió 

projectes.  

Creació grup de treball específic 
Implementació treball per projectes  
Propostes foment vocació científica  

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

x x x 

2.9 Desplegament Pla Educació Digital i Estratègia 
digital de centre.  

Dir + Comissió TAC 
Desplegament ordinadors. Manteniment programaris 

de gestió. Formació digital. Nou EDC 

Avaluació desplegament i programari 
Accions formatives. 
Grau elaboració EDC.  

x x x 

2.10. 
Potenciar la FP Dual.  Introducció del nou 
curriculum a la FP. Fidelització i tutoria a la FP: pla 
OrientaFP i ImpulsFP.  

C. Estudis FP, Coord FPDual, 

Coord. FP 

Impuls de la xarxa d’empreses vinculades al centre. 

Nou PAT de FP. Noves programacions. Pla de difusió i 

fidelització.  
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. 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 classes de reforç a 2n de Batxillerat.  

 
Núm. ACTIVITATS INDICADORS 1T 2T 3T 

2.2.1 Mitja hora de lectura diària 

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 

x x x 

2.2.2 Taller de batxillerat Q. satisfacció alumnat X x x 

2.2.3. Ambientació de centre lector.  Nombre d’actuacions dutes a termes.  x X  

2.2.4 Biblioteques d’aula.* 
Nombre de préstecs interns. Nombre préstec interbibliotecari. 

Llistats de lectures preferides de l’alumnat.  
x X X 

2.2.5 
Activitats complementàries: certamens, concursos, tallers. 

visites, sortides* 
Nombre d’actuacions dutes a termes x x X 

2.2.6 Accions dinamitzadores: bookcrossing, xarxes socials, etc.* Nombre d’actuacions dutes a termes  x X 

2.2.7 
Participació famílies: xerrades, donatius, difusió, 

reflexió,….* 
Q. satisfacció famílies.  x x X 
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* Activitats limitades provisionalment pels protocols COVID.  

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

Nú

m. 

ESTRATÈGIES REFERENT E.Dir. /  

GRUP DE TREBALL 

ACCIONS INDICADORS I MECANISMES DE 

SEGUIMENT 

1T 2T 3T 

3.1. Revisió del el Pla de Convivència.  Equip directiu Revisió del material elaborat i redacció final.  
Grau d’elaboració del pla i d'aprovacio pel 

claustre.  
 x X 

3.2. Impuls de la comissió de Coeducació. Formació al 
professorat.  

Comissió + dir.  
Accions impulsades per la comissió.  
Formació professorat 
Atenció a l'alumnat 

Nombre d'accions i intervencions 
Nombres de professorat a la formació 

  x 

3.3. 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. 

x x X 

3.4. Millorar l’acollida i benvinguda.  
Equip directiu i 

coordinacions de 

nivell 

Plans d’acollida i benvinguda alumnat, 

professorat. 
Grau de satisfacció dels processos.  x   

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

Equip directiu. 
Reunions direcció – AMPA, delegats i assoc. 

Estudiants.  
Impulsar consell de delegats.  

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

x x x 

3.6. Millorar la detecció i el protocol d’absentisme.  Equip directiu. 
Actualitzar el protocol de detecció d’absentisme. 

Reforçar l’acció tutorial. 
 Dades d’absentisme.  x x X 

3.7. Millorar la comunicació i transparència. 

Equip directiu i 

comissions 

comunicació i TIC. 

Consolidar missatgeria IEduca.  
Impulsar la interfície de famílies .  

Nombre missatges Ieduca. Percentatge de 

famílies amb usuari actiu. Nombre de missatges 

web i xarxes socials. Qüestionari de satisfacció a 

les famílies. Documents públics a la web. 

x x X 

3.8. 

Reforçar la xarxa de la FP amb el territori i amb 

empreses i centres de referència. Continuar 

participant en el Pla Estratègic del Penedès . 

Dir, Cap Est. FP i 

coordinacions FP 

Coordinació amb empreses, gremis i 

associacions.  
Assistència a les convocatòries.  

 

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 x 

3.9. 
 Recuperar Serveis Escolars reduït per la COVID ED - Coord Nivell + 

Coord, SE 
Dinamitzar els serveis escolar. 
Recuperar les sortides, viatges i activitats.  

Nombre de sortides i tallers. 
Nombre alumnat participant 
Altres accions realitzades 

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

Núm. ESTRATÈGIES REFERENT E.Dir. /  

GRUP DE TREBALL 

ACCIONS INDICADORS I MECANISMES DE 

SEGUIMENT 

1T 2T 3T 

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

Comitè ambiental i 

comissió de lectura 

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

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

x x x 

4.2 
 

Revisar i millorar els subministres i el 
manteniment.  

Dir. Comitè ambiental 
Revisar la despesa energética 
Aplicar criteris de sostenibilitat. 

Grau d’estalvi energètic.  
 

x x  

4.3 Planificar i executar les actuacions de 
millorar pressupostàriament possibles. 

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.  

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

de fibra òptica.  

x x X 

4.4. 

Potenciar la comissió 
d’informàtica i xarxes per a 
consolidar una comunicació àgil i 
permanentment actualitzada.  

Equip directiu 

Elaborar i proposar sistemes efectius de recollida 

de dades (qüestionaris de satisfacció, memòries, 

informes, estadístiques,...) 
Impulsar la recollida de dades a tota la comunitat 

educativa.  
Millorar el sistema de gestió i anàlisi de dades. 
Millora dels qüestionaris de satisfacció.  

Dades recollides.    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. PEC 

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 i significatiu.  

- 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. El curs 2020-
2021, amb un curs de retard a causa de la pandèmia, es va iniciar el procés de reflexió 
que ha de concloure al llarg d'aquest curs 21-22 amb una proposta de PEC 
actualitzada.  
 
 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 reajustos i 
alguna actualització en el marc del nou projecte de direcció i per recollir novetats 
importants com la digitalització del centre, els canvis generats pels protocols COVID 
que poden esdevenir fixos i altres canvis en el funcionament diari.  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.  
Les NOFC aniran incorporant al llarg del curs les modificacions necessàries per a la 
gestió de les mesures extraordinàries contra la COVID-19 
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 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.   
El “JOVERD” activitat promoguda pels Castellers de Vilafranca, és una activitat 
transversal que genera dinàmiques molt positiva entre alumnat de diferents nivells. 
Està pendent la seva convocatòria pel present curs.  
 
 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, ara EDC (Estratègia Digital de Centre), 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. Pendent de 
revisió final i aprovació.   

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. 
L’informe de CENTRE FORMADOR, que regula els processos del PRACTICUM i 

estableix el pla de treball de les pràctiques, consistents a rebre i tutoritzar 
estudiants universitaris en pràctiques, incorporant-los en la vida diària del 
centre, amb l’objectiu de que rebin formació professionalitzadora en l’entorn 
real de centre i aula. 
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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.   
El curs comença el 13 de setembre del 2021 per ESO, Batxillerat i CFGM, el 17 de 
setembre per IFE i PFI i el 20 de setembre per CFGS.  
El curs finalitza el 22 de juny del 2022.  
A l'annex 2 d'aquest document s'inclou el calendari de curs.  
 
 Proves extraordinàries : les activitats d’avaluació extraordinària de l’ESO es 
realitzaran entre el 17 i el 21 de juny del 2021.  
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. 
Les proves extraordinàries de 1r de batxillerat es realitzaran entre el 2 i el 4 de 
setembre de 2022. 
Les proves de competències bàsiques de 4t d'ESO tindran lloc el 17 i 18 de febrer de 
2022.  
 
 Dies  de lliure disposició: 

-  11 d’octubre del 2021  
-  7 de desembre del 2021 

-  28 de febrer del 2022 

-  18 de març del 2022 

-  29 d'abril del 2022 

 
 Períodes no lectius: 

Nadal: 23 de desembre del 2021 a 9 de gener del 2022 

Pasqua: 9 a 18 d'abril del 2022 

 
 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.  
El protocol de classes en línia estableix les mesures de control d’assistència per al 
model híbrid i el model telemàtic.  
 
Del professorat 
A l’hora que comença el seu horari de classes, el professorat ha de marca l'entrada 
en l'aplicatiu de Control de Presència del programa de gestió Ieduca. A més a més, 
a l’aplicatiu de gestió Ieduca el professorat absent deixarà consignada les hores en 



 
  

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

 
 
 

 

 
 
 

 

25 
 

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.  
L’horari individual de cada docent s’elabora d’acord amb els Documents 
d’Organització i Gestió de Centre relatius a la gestió de personal docent, i incorpora 
també l’horari de reunions de les tardes que seran preferentment en dilluns i 
dimarts; i en períodes d’avaluació o casos excepcionals, en dijous.  

 
 Horaris. TOTS ELS HORARIS I ESBARJOS MARCS SEGUIRAN LES MODIFICACIONS 
ESTABLERTES AL PLA D’OBERTURA PEL CURS 21-22 EN EL MARC DE LES MESURES 
EXTRAORDINÀRIES CONTRA LA COVID-19 

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.  L’esbarjo es realitza de 10:30 a 11:00. 
En el cas del PFI de mecànica seguint les indicacions de Coordinació PFI del 
Departament d'Educació i l'establert al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament 
de Vilafranca, els divendres de 8:30 a 10:30 faran formació TIC a La Fassina. Durant 
el primer trimestre seran els dies 5, 12 i 19 de noviembre i  3 i 10 de desembre 
Els alumnes arribaran a l'Institut després del pati. 
IFE 

L’horari marc és de les 8h 20’  a les  14 H amb dos franges d’esbarjo, de 10:30 a 
10:50 i de 12:50 a 13:00.  
 
Existeix un període de permanència extraordinària d’estudi assistit i serveis a la 
comunitat, recollida a les NOFC del centre, els dimarts en el marc de les 15:30 i les 
18:00 
L’alumnat del Club de Matemàtiques, en el marc de les extraescolars de 
organitzades en col·laboració amb l’AFA del centre, també assistiran a les reunions 
del club en horari de tarda, els dilluns a les 17:00 i a les 18:00 hores.  
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 L’esbarjo (permanència dels alumnes a les dependències del   centre). 
Els períodes d’esbarjo s’han establert de 11h 00’ a 11h 30’  i de 11h 30’  a 12h 00’ 
per a l’alumnat d’ESO i batxillerat.  A cada franja horària sortiran la meitat dels 
nivells mentre l'altra meitat fa la sessió diària de lectura en el marc del Pla de 
Lectura de Centre. D'aquesta manera es redueixen els fluxos de circulació al centre, 
s'eviten aglomeracions i es destina una zona específica del pati per a cada curs i 
nivell. D'acord amb els protocols COVID, recollits al Pla d'Obertura, un cop acabat 
l'esmorzar, i amb la mascareta posada, els grups estables poden barrejar-se al pati.  
L'alumnat d'IFE i de PFI tindrà la seva hora d'esbarjo en un marc horari que en cap 
cas podrà coincidir amb les hores d'ESO i Batxillerat.  
L'alumnat de cicles formatius farà l'esbarjo de 18h 30’ i 19h. 
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. Tanmateix per 
aquelles sortides que impliquin determinats desplaçaments o bé 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. 
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3r. L'equip directiu es reunirà al menys dos cops per setmana, en el marc del 
seu horari, per tal d’analitzar i prendre decisions que afectin el funcionament 
quotidià de centre.  
 

4t.  El Consell de Direcció 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.  
 

5é. 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. 

 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.  

 

El Pla d’obertura pel curs 21-22 estableix el format telemàtic o presencials d’aquestes 

reunions, tot i que s’adaptarà a la evolución de la dades sanitàries i les restriccions 

aplicades per les administracions responsables.  
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3.4. Calendari previst de reunions del professorat d’ESO i Batx.  

 
 
1r trimestre 

DATA  REUNIONS PROGRAMADES FORMACIÓ 

13/09/2021 15:30 Caps de departament     

20/09/2021 15:30 CAD 16:30 Departaments   

27/09/2021 15:30  Equips docents i aula acollida     

4-5-6/10/2021 19:00  Reunions de tutoria amb les famílies.  15:30-17:30 Nous materials didàctics.... 

18-19/10/2021 15:30 Preavaluacions 2n, 3r, 4t i 2n batxillerat   

25/10/2021 15:30 Preavaluacions 1r ESO i 1r Batxillerat   

08/11/2021 16:00 Nous materials didàctics....     

15/11/2021 16:00 Nous materials didàctics....     

22/11/2021 16:00 Nous materials didàctics....     

29/11/2021 15:30 JUNTES D’AVALUACIÓ 2n BATXILLERAT  - 

 
 

2n Trimestre 
 

DATA REUNIONS PROGRAMADES FORMACIÓ 

13-14/12/2021 JUNTES D’AVALUACIÓ ESO 

• FORMACIÓ LIC: Competència lectora 1.  

• Transferència xarxa comunicació oral 

• Transferència grup impulsor currículum 

competencial.  

20/12/2021 JUNTES D’AVALUACIÓ 1r BATXILLERAT 

10/01/2022 Equips docents – Coeducació 

17/01/2022 Caps de departament + departaments - Coeducació 

24/01/2022 Comissions i projectes - Nous materials didàctics.... 

31/01/2022 Reunions de nivell 1r, 4t, 2n Batx.  

07/02/2022 Reunions de nivell 2n, 3r, 1r Batx.  

14/02/2022 CAD  

21/02/2022 TRANSFERÈNCIA DEL GRUP IMPULSOR AL CLAUSTRE 

07/03/2022 JUNTES D’AVALUACIÓ 2n BATXILLERAT 

 

3r Trimestre 
 

DATA REUNIONS PROGRAMADES FORMACIÓ 

14-15/03/2022 JUNTES D’AVALUACIÓ ESO  

• FORMACIÓ LIC:  Decàleg 

d’escriptura.  

• Transferència xarxa comunicació oral 

• Transferència grup impulsor currículum 

competencial. 

21/03/2022 JUNTES D’AVALUACIÓ 1r BATXILLERAT 

28/03/2022 Equips docents + jornades culturals 

04/04/2022 Preparació jornades culturals 

25/04/2022 Caps de departament + departaments 

02/05/2022 Reunions de nivell 

09/05/2022 Reunions de nivell 

16/05/2022 CAD – TRANSFERENCIA GRUP IMPULSOR AL CLAUSTRE 

23/05/2022 Treballs de síntesi i PREC 

30/05/2022 REUNIONS PREPARATÒRIES CURS 22-23 

06/06/2022 REUNIONS PREPARATÒRIES CURS 22-23 

13/06/2022 REUNIONS PREPARATÒRIES CURS 22-23 

20-21/06/2022 JUNTES D’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA ESO I 1r BATX (matí) 

  
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 4, 5 i 6 d’octubre 
de forma telemàtica. 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. El format serà 
sempre telemàtic, excepte en casos molt justificats.  
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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. 
Proposta provisional de sortides:  
 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAT 2 BAT IFE FP/PFI A.Acollida 

SETEMBRE          

OCTUBRE Castanyada 
Tècniques estudi 

Castanyada Castanyada Castanyada Castanyada  Castanyada 8: PFI: Sant Pau 
29: PFI: Torre de les 
Aigües. 

La Nau 

NOVEMBRE 11,18,25: 
alimentació 

 4,15,17,18: 
Subst. adictives 

26,29: Tennis 
Vilafranca (EF) 

13,15,16: Complex 
Aquàtic (EF) 
17: mobilitat 

 Caixaforum PFI: Servei de joventut 
26: PFI: MACBA 

Sant Sadurní 
(Simon Coll) 

DESEMBRE   2:  Subst. adictives   15-17: Ruta de 
l’exili / Barruera 
(Socials/Naturals) 

  Sta. Llúcia 
Activitat 
conjuntaPIM-
Acoll (1r i 2n) 

GENER 12: Museu Blau 
13,20,27: 
assetjament 
 

 11: Teatre Lazarillo 
de Tormes (Cast) 

13: Colònia Vidal 
(Socials) 

   11: PFI: Teatre Cal 
Bolet 

 

FEBRER 2: Teatre Can Bolet 
(Francès) 
23: Simon Coll 
(Angès) 

2: Teatre Can Bolet 
(Francès) 
24: Simon Coll 
(Angès) 
Poblet (Socials) 

2: Teatre Can Bolet 
(Francès) 
7,8,9: ESQUIADA 
 

2: Teatre Can Bolet 
(Francès) 
 

25: BCN, Teatre 
Villarroel (Psico) 

MNAC (H. Art)  PFI: Visita empreses  

MARÇ 17: Teatre Don 
Quijote (Castellà) 
 

17: Teatre Don 
Quijote (Castellà) 
Cosmocaixa 
(Experimentals) 

Colliure/Perpignan 
(Francès) 
Museo de la ciència 
y la Tecnologia 
(Terrassa) 

Colliure/Perpignan 
(Francès) 
10,15,17 xerrada 
anglès 
23: Teatre EL perro 
del hortelano BCN 
(Castellà) 
30,31:Game OVER 

Pàdel Center (EF) 
17: Xerrada anglès 

8: Teatre La 
Fundación 
(Castellà) 
Sincrotró 
(Experimentals) 
10: Xerrada anglès 
 

8: Teatre La 
Fundación 
(Castellà) 

PFI: Visita empreses La Fassina 

ABRIL Jornades 
Esportives (EF) 
Tarragona (socials) 
Cornellà (Museu 
Mates) 

Les Deus (EF) Human Bodies 
(Experimentals) 

Cosmocaixa 
(Experimentals) 
Les Deus (EF) 

Labs. Esteve 
(Experimentals) 
VIATGE DE 
ETAPA 

Lab. Hospital 
(Vilafranca) 
22: Barcelona 
(Socials) 
VIATGE FINAL 
D’ETAPA 

 PFI: Visita OMT Vilafranca del 
Penedès 
Activitat 
conjuntaPIM-
Acoll 
(1r i 2n) 

MAIG  COLÒNIES Escalada (EF) Olivell-Garraf 
(Filosofia) 

Port de Bcn 
(Economia) 
Fisidabo 
(Experimentals) 

Borsa de Bcn 
(Economia) 
Museu Miró i 
Picasso (H.Art) 

Descobrint 
Barcelona 

PFI: Visita Servei 
Educació 

Muntanya Sant 
Jaume 

JUNY 10: Canal Olímpic  9-10: PORT 
AVENTURA + 
ESPORTS AIGUA 

6-10: VIATGE 
D’ETAPA 
EUSKADI 

  PORT 
AVENTURA 
Conjunta a la platja 

PFI: Santuari del Foix  

NO DATE Vàries sortides 
d’experimentals  

  Museu del còmic 
(Plàstica) 

Museu del còmic 
(Plàstica) 

ESCAC (Plàstica) Visites empreses 
varies. 

 El mercat. 

 
 
Entre els serveis escolars s’inclou també la participació en convocatòries, certàmens, 
concursos com la prova Cangur de matemàtiques, la Joves Talents, el premi Siemens, 
els premis ImpulsFP, el certamen de Lectura en Veu Alta, el programa el Gust per la 
Lectura, el concurs PicaLletres de Penedès TV, les diferents olimpíades convocades per 
diferents entitats i universitats (de química, de matemàtiques, de física, d’economia), 
el Club de Matemàtiques coordinat pel professor Juli Pijuan, i altres.  

 

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. 
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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. LA BIBLIOTECA ESDEVINDRÀ AULA DE GRUP DURANT EL 
CURS, NOMÉS FUNCIONARÀ EL SERVEI DE PRÈSTEC. Mentre es perllongui aquesta 
situació les coordinacions de biblioteca i lectura planificaran activitats i accions de 
promoció de la lectura i de la biblioteca per tal de suplir les manques generades al 
servei i projecte de Biblioteca del centre.  
L’AMPA coordina i és responsable de les activitats extraescolars que s’oferten a les 
tardes als espais del centre.  
Aquest curs 2021-2022, en el marc del conveni signat per l’AFA del centre amb l’AFA 
de l’Institut Eugeni d’Ors i amb l’Associació Turó, el centre acollirà activitats 
extraescolars d’ambdues entitats, en alguns casos mixtes amb les d’oferta pròpia. 
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.  
Aquest curs 21-22 l’AFA, en col·laboració amb la comissió TAC del centre, estrena un 
nou format de carnet d’estudiant.  
 

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.  Aquests curs s’han planificat: 

• formació interna en competència digital, .  

• formació interna en coeducació i perspectiva de gènere.  

• Assessorament en Competència Lectora i en Expressió Escrita.  
Durant el curs continua la formació en currículum competencial amb un grup impulsor 
que farà transferència a tot el claustre.  
El centre participa a la Xarxa d’Escoles Verdes, a la Xarxa OrientaFP, la Xarxa de FPDual 
i la Xarxa Territorial de Transformació Educativa. Aquest curs abandonem la Xarxa de 
Comunicació Oral, atesa la impossibilitat d’atendre a les exigències del programa i a 
que som l’únic centre de secundària del territori que hi era present. 
A nivell individual, hi haurà professorat del centre formant-se en Servei Comunitari, 
eines digitals, robòtica, coeducació i qüestions de gènere, entre d’altres.  
El director del centre coordina el Seminari de Direccions de Secundària.  
S’han fet esforços per tal de facilitar la formació del professorat de FP en el nou 
currículum i en el treball competencial per projectes, però la oferta formativa resulta 
insuficient i/o no s’ajusta als horaris de disponibilitat del professorat.  
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El centre ofereix places de pràctiques a través de l’aplicatiu PRACTICUM  per alumnat 
universitari del Màster de Professorat d’Educació Secundària i Baxillerat i FP.  
 

3.8. Els programes de formació i inserció i l’itinerari formatiu 

específic 

En el nostre centre es desenvolupen: 
 Pla de transició al treball: PTT d’Auxiliar de Mecànica.  
 Itinerari formatiu específic d’Auxiliar de Vendes i atenció al públic.  
 Programa de formació i aprenentatge professional d’auxiliar de Pintura. 

 
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.  
El centre projecta accions i activitats per a l’acollida i inclusió d’aquest alumnat en 
totes les dinàmiques de la vida escolar. Sortides, jornades, activitats extraescolars, 
tallers,... L’equip directiu i el professorat d’aquests estudis treballen conjuntament per 
a  a plena integració i la total dignificació d’aquest estudis a la dinàmica acadèmica i de 
convivència.  
 

 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 la cap de departament d’Educació Física, Sra. Blanca Cusiné.  
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4. 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 

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. 
 
CURS 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 
Professorat 6,96 7,19 7.07 7,30 7,22 8,04 - 8,64 8.52 
Alumnat de 2n btx 6,94 7,02 6.13 6,23 6,25 6,87 7.12 

 
7,14 7.16 

Alumnat de CF GS 8.80 7.80 7,78 6,85 - - - - - 
Alumnat de 4t 
D’ESO 

   7,27 - 6,95 - - - 

Alumnat de 1r de 
BTX 

   6,05 - - - - - 

Famílies       - 7,16 8.38 

 
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. Els cursos 
19-20 i 20-21 l’equip directiu continuà enriquint la recollida de dades amb qüestionaris 
més complerts i significatius que arribessin a tota la comunitat educativa i que 
facilitessin el retiment de comptes de la tasca gestora a la comunitat i l’administració 
educatives.  Aquesta línia de treball s’anirà consolidat també durant el present curs.  
Aquesta avaluació interna complementa i amplia les mesures externes de retiment de 
comptes: indicadors de centre elaborats per la inspecció educativa, indicadors 
específics de FP resultats acadèmics i de acreditació, resultats de competències 
bàsiques, qüestionaris i estadístiques del departament d’Ensenyament, resultats de 
PAU, etc.  
 

5. DOCUMENTS ANNEXOS QUE FORMEN PART DEL PGAC 2021-2022 

 
• Pla d’obertura del curs 2021-2022. 

• Guies del professorat, alumnat i famílies. 

• Protocol de classes en línia.  

• Altres documents que es generin durant el curs per fer front a les necessitats 
derivades de les mesures extraordinàries contra la COVID-19-.  
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ANNEX 1: PLANTILLA 

ESO-BATXILLERAT 

num PROFESSOR DPT 
1 Anabel Molina Ciències naturals (BiG) 

2 Elena Isart Ciències naturals (FiQ) 

3 Joan Mañé Ciències naturals (FiQ) 

4 Marian Collell Ciències naturals (FiQ) 

5 Montse Sadurní Ciències naturals (BiG) 

6 Núria Sonet Ciències naturals (BiG) 

7 Teresa López Ciències naturals (BiG) 

8 Vicent Gregori Ciències naturals (FiQ) 

9 Vera Minyana Ciències socials 

10 Diego Ramon Ciències socials 

11 Joan Marc Blanch Ciències socials 

12 Mónica Haro Ciències socials 

13 Paulina Pladelasala Ciències socials 

14 Gonçal Benavent Ciències socials  

15 Arcadi Viñas Giralt Cultura clàssica 

16 Mercè Andreu Mestre (Alícia Calvo) Economia 

17 Blanca Cusiné Educació física 

18 Tarik Tahrichi Educació física 

19 Neus Giménez Educació física 

20 Antoni Puimedon Filosofia 

21 Griselda Jorba Filosofia (0,5) 

22 Ivette Martínez Muñoz Socials (0,5) 

23 Judit Romeu Idioma alemany - anglès 

24 Mireia Raventós Becerro Idioma anglès 

25 Montse Domènech Idioma anglès 

26 Patricia Martínez Idioma anglès 

27 Rita González Idioma anglès 

28 Soraya Tramoyeres Idioma anglès 

29 Gemma Beltrán Idioma anglès  

30 Laura Fenollar Idioma francès 

31 Eduard Rosillo Idioma francès 

32 Carlos Rull Llengua castellana 

33 Carmen del Río Llengua castellana 

34 Carolina Macià Llengua castellana 

35 Núria Torres Llengua castellana 

36 Rosa Vivó Llengua castellana 

37 Víctor Nieto Llengua castellana 

38 Jaume Recasens Llengua catalana 

39 Gemma Bas Llengua catalana 

40 Jaume Gaya Llengua catalana 

41 Juli Bernat Llengua catalana 

42 Pere Cuscó Llengua catalana 
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43 Anna Viader Matemàtiques 

44 Dolors Monfort Matemàtiques 

45 Maria Monferrer Matemàtiques 

46 Juli Pijuan Matemàtiques 

47 Francisco Javier Calonge Matemàtiques 

48 Marina Agudelo Matemàtiques 

49 Celso Estevan Matemàtiques 

50 Menxu Domènech Música 

51 Imma Llopart Psicologia 

52 Raul Izquierdo Psicologia 

53 Josep Mateu Psicologia 

54 Maria Mota Psicologia / Acollida 

55 Natàlia Codina Religió 

56 Jose Luis Moran Tecnologia 

57 Josep Secanell Tecnologia 

58 Mar Montoliu Tecnologia 

59 Mar Carbonell Tecnologia 

60 Joan Calaf Tecnologia 

61 Pasqual Garriga Tecnologia 

62 Cristina Salanova Visual i plàstica 

63 Xavier Gabriel Visual i plàstica 

   

CICLES FORMATIUS 

num PROFESSOR DPT 

1 MORENO, JUAN MANUEL Mecanització 

2 ISMAEL JURADO Mecanització 

3 ÓSCAR PÉREZ Mecanització 

4 MARTÍN TÉLLEZ, FELIP Mecanització 

5 MISERACHS SOLÀ, RAMON Mecanització 

6 RAICH JOVE, JOSEP Mecanització 

7 FLETES BAS, ISABEL Electrònica 

8 GUAL GIL, JOAN CARLES Electrònica 

9 MÉNDEZ HERNÁNDEZ, DAMIÀ Electrònica 

10 GARCIA PUJOL, ÀNGEL Electrònica 

11 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, VÍCTOR Electrònica 

12 PUJOL CORTACANS, PERE Electrònica 

13 RODRÍGUEZ PERIBÁÑEZ, CÈSAR Electrònica 

14 Francesc Anguela Bonet Electrònica (0,5) 

15 Jose Antonio Martí Estrem Mecanització (0,5) 

16 ROCA COLL, Ma. ASSUMPTA FOL 

   

   

PROGRAMES FORMACIÓ I INSERCIÓ PTT 

num PROFESSOR DPT 

1 TERESA RODRIGUEZ MARTÍNEZ Mecànica 

2 AGUSTÍ ASPA LLEIXA Mecànica 
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3 David Laparra  Mecànica 

   

PROGRAMA FORMACIÓ I INSERCIÓ PQPI 

num PROFESSOR DPT 

1 JOSE LUIZ GÓMIZ MONITOR PINT 

2 ALÍCIA GUASCH Psicologia 

   

ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC 

num PROFESSOR DPT 

1 MARI CARMEN GORDILLO PIZARRO IPS 

2 MONTSERRAT ROVIRA ESCOFET IPS 

3 SILVIA YÁNEZ ESTEVE (Isabel Sala) IPS 

4 MIREIA VENTOSA ROSELLÓ IPS 

5 MARIA DEL CARMEN PALOMARES GRAU GEST I ADMIN 

6 ALÍCIA EDO GARCÍA GEST I ADMIN 

PAS LAURA PRADAS TIS 

PAS FRANCISCO PASCUAL GARCIA TIS 
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ANNEX 2: CALENDARI  

SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN

Dg 1

Dl 1   FESTIU 2

Dm 2 Ex. Pendents Batx 1 1  Inici 3T 2n Batx 3

Dc 1 3 1 2 2 4 1

Dj 2 Av Extra 1r Batx 4 2 3 3 5 2

Dv 3 Av Extra 1r Batx 1 5 3 Fi 1t ESO/1r Batx 4 4 1 Lliurament Notes 6 3

Ds 4 2 6 4 1 5 5 2 7 4

Dg 5 3 7 5 2 6 6 3 8 5

Dl 6 4 R. Famílies 8 6   FESTIU 3 7 7 4 9 6 Colònies 2n /Viatge 4t ESO

Dm 7 5 R. Famílies 9 7   FLD 4 8 8 5 10 7 Colònies 2n /Viatge 4t ESO 

Dc 8 6 R. Famílies 10 8   FESTIU 5 9 Comp. Bàsiq. 4t 9 6 11 Final 2n Batx 8  Colònies 2n /Viatge 4t 

Dj 9 7 11
9  Inici 2Trim ESO i 1r Bat 

// Tribunals TREC
6 10 Comp. Bàsiq. 4t 10 7 12

9 3r Port Aventura / Viatge 4t  -- 

2n Inici TS

Dv 10 8 12 10 7 11
11 Fi 2t ESO/1r 

Batx 
8 13

10 1r Canal olímpic /3r Activitats 

aquàtiques / Viatge 4t  -- 2n Inici TS

Ds 11 9 13 11 8 12 12 9 14 11

Dg 12 10 14 12 9 13 13 10 15 12

CALENDARI 2021-2022

ESO -  BATXILLERAT

Dl
13 Inici 1r ESO / 

Batxillerat i CFGM
11   FLD 15 13 10 14

14 Inici 3T ESO/ 

1r Batx 
11 16 Suf 2Batx

13 TS - PREC   / / SUFIC 1r 

Batx

Dm
14 Inici 2n, 3r i 4t 

ESO
12   FESTIU 16 14 11 15 15 12 17 Suf 2Batx

14 TS - PREC   / / SUFIC 1r 

Batx

Dc 15 13 17 15 Viatge 2n Batx 12 16 16 13 18 Suf 2Batx
15 TS - PREC   / / SUFIC 1r 

Batx

Dj 16 14 18 16 Viatge 2n Batx 13 17 17 14 19 16 TS - PREC

Dv 17 15 19 Fi 1t 2n Batx 17 Viatge 2n Batx 14 18 18   FLD 15 20  Notes 2nBatx 17 TS - PREC

Ds 18 16 20 18 15 19 19 16 21 18

Dg 19 17 21 19 16 20 20 17 22 19

H
or

ar
i: 9

 - 1
3

Dl 20 Inici CFGS 18 22  Inici 2T 2n Batx 20 17 21 21 18 23 20 AVAL EXTR 

Dm 21 19 23 21 18 22 22 19 24 21 AVAL EXTR 

Dc 22 20 24 22 Lliurament Notes 19 23 23 20 25 22 FI DEL CURS

Dj 23 21 25 23 20 24 24 21 26 23

Dv 24 22 26 24 21 25 Fi 2T 2n Batx 25 22  Jornades culturals 27 24

Ds 25 23 27 25 22 26 26 23 28 25

Dg 26 24 28 26 23 27 27 24 29 26

Dl 27 25 29 27 24 28   FLD 28
25 Ex pendents 2n 

Batx
30 27

Dm 28 26 30  Lliurament TREC 28 25 29 26 31
28  Lliurament NOTES ESO - 

1r Batx

Dc 29 27 29 26 30 27 29

Dj 30 28 30 27 31 28 30

Dv 29 Castanyada 31 28 29   FLD

Ds 30 29 30

Dg 31 30

Dl 31

Inici i final de classes Butlletins 2n batx TREC, PREC i Síntesi FLD

Festius Recuperació i suficiència Actes i extraescolars Festa lliure disposició

Butlletins ESO/1r batx Preavaluacions i juntes av. Reunions negreta

Canvi trimestre C. Bàsiques Jornades Culturals Lliurament butlletins

1r 

BATXILLERAT

PARCIALS 1r 

trimestre

2n 

BATXILLERAT

PARCIALS 1r 

trimestre

FINALS 1r 

trimestre

FINALS 1r 

trimestre

PARCIALS 2n 

trimestre

PARCIALS 2n 

trimestre

FINALS 2n 

trimestre

FINALS 2n 

trimestre

PARCIALS 3r 

trimestre

PARCIALS 3r 

trimestre

FINALS 3r 

trimestre

FINALS 3r 

trimestre

H
or

ar
i: 9

 - 1
3

PERÍODES D'AVALUACIÓ TRIMESTRAL DE BATXILLERAT

18 a 28 d'octubre 13 a 22 d'octubre

25 d'abril a 6 de maig 30 de març a 8 d'abril

2, 3, 6 i 7 de juny 5,6,9 i 10 de maig

2 3, 9 i 10 de desembre 18,19,22 i 23 de novembre

31 de gener a 11 de febrer 19 a 28 de gener

10, 11, 14 i 15 de març 24 i 25 de febrer, 1 i 2 de març
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