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1. Introducció i context. 

Pilar Gayoso, directora de l’IES Son Rullan,  present aquest projecte estratègic pel meu centre , 

juntament amb un equip directiu ja consolidat des de l’any 2007. Aquest fet   respon essencialment 

a la necessitat de continuar treballant en els objectius i àrees de millora no assolides i que ens 

proposàrem fa quatre anys. En realitat, aquell projecte no s’ha fet efectiu més que en dos cursos 

escolars, doncs el curs anterior es va iniciar la pandèmia abans d’acabar la segona avaluació i 

enguany hem prioritzat un Pla de Contingència específic que esperam sigui transitori.  

Així, presentam aquest projecte basat en l’anterior al qual hem incorporat objectius que els diferents 

departaments han aportat, amb la finalitat d’implementar , des del compromís i implicació de tots, 

un projecte compartit.  

El projecte de centre parteix dels 7 principis de l’aprenentatge  proposats per l’OCDE, fent especial 

incidència i intervenció en dos aspectes:  l’alumne com a centre de l’aprenentatge i el paper clau de 

les emocions com a part integrant de tots els aprenentatges, tant en espais d’aprenentatge adaptats a 

la individualitat de cada alumne(programes específics de PIE,ALTER i PISE, PMAR i PRAQ) com 

l’aposta de l’IES per impartir la matèria de competència socioemocional a tots els alumnes del 

centre de primer a tercer d’ESO en les dues hores de lliure disposició.  

La inclusió de tota la comunitat es realitza mitjançant la participació en els diferents projectes,plans 

i actuacions que es desenvolupen en el centre:  les que inclou el Pla de Convivència i PAT, com els 

cercles de diàleg, la mediació, les tècniques restauratives i la figura dels ajudants de la convivència; 

els grups i/o equips educatius  d’aprenentatge cooperatiu, el desplegament del pla d’atenció a la 

diversitat, projectes lingüístics específics (català/PALIC, anglès/EOIES i francès/Delf 

scolaire),Erasmus, col·laboracions amb serveis externs ( policia tutor, centre salut, serveis 

socials…), comissió digital i Biblioteca.  

 

En referència a l’abandonament escolar prematur,  que constitueix un dels reptes de l’agenda 

escolar 2030 LOMLOE, en el centre apostam per la reducció de  l’abandonament escolar gràcies a 

programes que impartim juntament amb l’Administració , i que suposen  una millora de les 

expectatives dels alumnes, oferint oportunitats de desenvolupament professional a aquells 

estudiants  que entren en el sistema educatiu /ensenyament obligatori però no encaixen en uns 

currículums acadèmics molt allunyats de la seva realitat: els programes PIE ,en el centre,  i els  

PISE i ALTER com a programes externs  d’èxit. 

1.1.Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre. 

L’IES SON RULLAN és un centre que es troba ubicat en l’extraradi o perifèria de la ciutat de 

Palma amb alumnes procedents de diferents barris de la zona: Son Cladera, el Vívero, S’Indioteria, 

Verge de Lluc i el Rafal. Efectivament es tracta d’una zona desfavorida socioeconòmicament que 
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ha patit durament , primer la crisi econòmica de 2008 , i  ara la crisi sanitària .A dia d’avui les dades 

sanitàries del Centre de Salut de Son Rullan estan estancades, ni milloren ni empitjoren. En paraules 

dels informadors Covid “l’IES és un oasi”, doncs en el centre, i gràcies al Pla de Contingència i a la 

implicació de tota la comunitat educativa, no s’ha produït cap contagi.  

Aquesta realitat de l’entorn social i econòmic és causa directa de l’augment d’alumnat nese i la 

reducció de les seves expectatives d’èxit escolar  per la manca de recursos. Millorar el nivell 

competencial del nostre alumnat  és un repte general de la LOMLOE i concret de l’IES Son Rullan.  

En aquest sentit, el desenvolupament dels diferents projectes i activitats que tenim en funcionament    

han augmentat les possibilitats i oportunitats de formació en la zona, en definitiva l’èxit escolar . La 

coordinació amb els serveis socials ,la relació amb  el personal sanitari del Centre de Salut de Son 

Rullan i la intervenció de la figura del policia tutor han estat actuacions rellevants per donar 

resposta a demandes i necessitats escolars i sociosanitàries dels nostres alumnes i les seves famílies.  

Els centres d’educació primària adscrits a l’IES Son Rullan són:CEIP Son Rullan, CEIP Rafal Nou, 

CEIP Es Vivero, CEIP Verge de Lluc. La demanda d’admissió / matrícula per cursar estudis de tots 

els nivells que impartim en l’IES Son Rullan augmenta cada curs escolar,  però un espai físic 

obsolet, unes ràtios que consideram massa elevades,  la quantitat d’alumnat nese per atendre amb 

qualitat i  un  nombre molt limitat d’aules impedeix que es pugui donar resposta a totes les 

peticions. De fet, alguns grups no tenen aula pròpia i assisteixen a classes en laboratoris i biblioteca, 

sala d’exàmens i altres espais habilitats a l’efecte.  

En referència a la llengua, la llengua vehicular del centre és el català malgrat que es fa del tot 

necessària una nova reactivació del seu ús,  doncs ha patit en els últims mesos un retrocés 

important.  

En referència a l’alumnat nouvingut, hi ha una gran diversitat;  l’IES rep un nombre important 

d’alumnes vinguts d’altres països i províncies espanyoles: Bolívia, Brasil, Bulgària, Xina, 

Colòmbia, Equador, Filipines, Guinea, Guinea Equatorial, Índia, Itàlia, Marroc, Níger, Polònia, 

Portugal, Pakistan, Romania, Rússia, Senegal, Uruguai i Veneçuela; Madrid, Barcelona, Alacant, 

País Basc, Màlaga, Girona, Canàries, Àvila i Múrcia.  

1.2.Anàlisi i valoració del projecte estratègic i de l’organització i funcionament del centre. 

El projecte de direcció anterior,  i la seva renovació,  va ser aprovat pel CE com a  projecte 

estratègic del centre.  A partir de l’anàlisi i valoració del projecte estratègic es determinen les àrees 

d’actuació i millora a més dels punts forts i febles en el funcionament del centre. La realitat actual 

del centre és una comunitat molt diversa que s’està començant a replantejar el concepte d’èxit 

escolar, més lligat a uns ensenyaments competencials i a la millora de les oportunitats i expectatives 

dels nostres alumnes.  
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Tot l’equip directiu de l’IES Son Rullan comparteix la  visió del que ha de ser el centre i el paper 

que la directiva ha de assumir: Afavorir i Impulsar. La nostra manera de posar en marxa projectes, 

plans, activitats  i intervencions diverses és simplement possibilitar que tots i cada un dels membres 

de la comunitat amb ganes d’innovar i/o aportar, ho pugui fer; es tracta d’incloure totes les 

propostes, sensibilitats i necessitats en el PdD i en les PGAs anuals, i fer-les extensives a tot el 

professorat d’una manera voluntària. Aquest ha estat el camí recorregut fins ara per aquesta 

directiva des de l’any 2007,  i fruït d’aquesta inclusió s’han desenvolupat  els següents projectes, 

entre d’altres:   

 1.- Programes de formació en llengües estrangeres: 

   Erasmus ESO en anglès 

   Erasmus ESO en francès 

   Intercanvis lingüístics França. 

   Pràctiques dels CF en l’estranger.  

   Programes EOIES i Delf Scolaire. 

 2.- Aprenentatge cooperatiu (formació entre iguals). 

 3.- Competència socioemocional de 1r a 3r, impartida per  professorat format  

per l’Orientadora Càndida Enciso.  

 4.- Pràctiques restauratives implementades en la resolució de conflictes i en l’aprenentatge 

 de les matèries. 

 5.-Projecte Lingüístic, que inclou el Pla d’acollida o PALIC. 

 5.-Diferents projectes de Biblioteca. 

 6.-Centre promotor de la salut i mediambient. 

 7.-Programa d’activitats extraescolars. 

 8.-Teatre. 

En referència als documents de centre, hem ajornat les seves revisions i actualitzacions, doncs el  

Pla de Contingència ha estat prioritari durant aquests mesos , document que ha afectat a tots els 

recursos , espais i organització, i que s’ha anat adaptant a les noves condicions sanitàries. 

Actualment tenim revisats el Pla de Convivència, el Pla d’Atenció a la Diversitat i el Reglament 

d’Organització i Funcionament (ROF).  Queden per a la seva revisió la Concreció Curricular de 

Centre i el Projecte Lingüístic. Tots els documents del centre s’han d’adaptar a la normativa 

LOMLOE. 

En aquest curs escolar, els membres de la Comissió Pedagògica han adaptat  els criteris d’avaluació 

de les Programacions didàctiques eliminant els estàndards d’aprenentatge avaluables i incorporant 
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l’avaluació per competències. El resultat serà un document d’avaluació on cada departament 

avaluarà dues o més competències a partir d’uns ítems preestablerts. El document està en confecció 

i serà d’aplicació en les avaluacions de final de curs en aplicació de la normativa sobre els criteris 

de promoció i titulació que cada centre ha de triar.  

Un capítol fonamental en la vida del centre és la Convivència, que inclou el Pla de coeducació i el 

protocol d’assetjament escolar. El clima del centre ha millorat al llarg dels anys gràcies a la inversió 

en noves estratègies de resolució de conflictes. L’impuls de les pràctiques restauratives, els cercles 

de diàleg, les mediacions entre iguals, la figura dels ajudants per la convivència, les formacions i 

intervencions del nostre policia tutor , entre d’altres, han reduït el nombre d’expedients disciplinaris 

incoats a zero. El centre ha vist com ha minvat la conflictivitat greu i convivim i resolem conflictes 

ordinaris que , gràcies a aquestes pràctiques restauratives, es superen amb normalitat sense 

necessitat, en general, d’una resposta punitiva. Aquests són els motius pels quals apostam per la 

continuïtat en la gestió de la Convivència. Els Programes d’Intervenció Educativa ( PIE) de primer i 

segon d’ESO han donat bons resultats en aquest sentit.  

Sense dubte, la impartició de la matèria Competència social i emocional als alumnes de 1r a 3r 

d’ESO en les dues hores de lliure disposició del centre ha estat un pas decisiu en el treball de les 

emocions com a suport de l’aprenentatge. La valoració del professorat implicat és molt positiva i 

continuam amb aquesta aposta, fent-la extensiva a tot el claustre.  

Finalment, en aquest apartat d’anàlisi hem de fer menció a la Coordinació entre els centres de 

primària i l’IES, que iniciarem fa uns anys d’una manera puntual i no sistemàtica i que en els 

darrers cursos escolar s’ha intensificat amb reunions d’especialistes,  tutors de sisè de primària i 

directors de CEIPs, per arribar a acord concrets i fer un acompanyament efectiu en la transició  de 

primària a secundària, Aquest és un dels objectius de l’agenda 2030 LOMLOE. 

 

1.3.Anàlisi i valoració de les dades i dels resultats dels darrers anys. 

L’IES Son Rullan imparteix ensenyaments d’ESO ( 5 grups de 1r , 4 grups de 2n, un grup de 2n 

PMAR, 4 grups de 3r , un grup de 3r PMAR, 4 grups de 4t i un PRAQ, i dos grups de PIE ), de 

Batxillerat, 3 grups ( científic, humanístic i de ciències socials )i Cicles formatius de la família 

professional d’activitats fisicoesportives, tres grups de Grau mitjà i dos de Grau superior, 1r  i 2n. 

COMUNITAT EDUCATIVA IES SON RULLAN  

PERSONAL NO DOCENT  6  

PROFESSORAT  85  

ALUMNAT  784  
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COMUNITAT EDUCATIVA IES SON RULLAN  

SERVEIS EXTERNS (habituals) 4 1.Policia tutor 

2.Serveis Socials i 

Menors. 

3.Centre Salut  

4.UIB ( som centre 

receptor habitual 

d’alumnes del MFP i 

alumnes de pràctiques 

de pedagogia i 

psicologia ).  

 

ALUMNAT IES SON RULLAN : 784 

 ALUMNES  NESE ESTRANGERS 

ESO 498 156 43 

BATXILLERAT 142 15 8 

CGM 93 31 4 

CGS 51 2 3 

 

PROFESSORAT : 85 

Definitius  58 

Comissions  4 

Interins  33 

Professora Religió 1 

 

A continuació presentam d’una manera visual els resultats acadèmics dels darrers 4 anys, que 

mantenen una tendència a l’alça en promocions de curs i titulacions de 4t d’ESO. Aquesta realitat 

ens confirma l’aposta per la continuïtat de les intervencions i actuacions que es fan en diferents 

àmbits i la incorporació d’objectius específics  per millorar.  

La valoració i anàlisi dels resultats es realitzen d’una manera periòdica i sistematitzada al llarg del 

curs a tres nivells: equip directiu i orientació, equips docents i departaments didàctics.  

La millora dels resultats dels grups de primer i segon d’ESO està associada als desdoblaments de les 

matèries instrumentals per part de professorat del departament de la matèria i de professors de 

suport. Aquesta reducció de les ràtios han possibilitat una intervenció més individualitzada i atenció 

específica i exitosa als alumnes nese. Aquestes hores de desdoblaments es distribueixen a partir de 
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les hores que ens carreguen en la quota i augmentant la càrrega lectiva de docència directa del 

professorat a 21hores.  

 Resultats acadèmics últims quatre anys.  
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1.4. Identificació punts forts i els febles del funcionament del centre: Matriu DAFO 

 

FACTORS INTERNS  FACTORS EXTERNS  

DEBILITATS  AMENACES  

1 
Millorar els canals de comunicació interns i 
externs.  

1 Instal·lacions obsoletes  

2 
Retrocès de la llengua vehicular del centre: 
el català 

2 Espais i aules insuficients 

3 Alguns alumnes desmotivats i disruptius. 3 Ràtios elevades 

4 
Necessitat d’unificar l’avaluació per 
competències. 

4 Elevat nombre d’alumat nese 

5 Pla de lectura. 5 
Demanda d’un tècnic d’intervenció 
socioeducativa. 

6 Pla Digital. 6 
Zona desfavorida social, econòmica i 
cultural. 

7 
Participació de l’alumnat en la presa de 
decisions. 

7 Equips informàtics antics 

0 

22,5 

45 

67,5 

90 

2016 2017 2018 2019 

GM, %promoció GS,% promoció 
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8   8 Reducció pressupost Cicle Formatiu. 

9   9 Convenis aules externes Cicle Formatiu. 

FORTALESES OPORTUNITATS  

1 
Claustre de professors professional i 
implicat 

1 
Quota hores Conselleria per mantenir 
desdoblaments. 

2 Pla de Convivència. 2 Formació digital IBSTEAM. 

3 Desdoblaments 1er i 2n d’ESO. 3 Coordinació CEIPS i IES. 

4 Formació en competència socioemocial. 4 
Reunions de coordinació amb Serveis 
Socials 

5 Aprenentatge cooperatiu. 5 
Alumnat de primària amb dispositius 
digitals. 

6 
Capacitat d’ Adaptació del professorat als 
canvis. 

6 
Mantenir els dos horaris diferenciats per 
els  alumnes. 

7 
Reunions de Coordinació primària i 
secundària. 

    

8 
Departament d’Orientació molt implicat i 
competent. 

    

9 Pràctiques restauratives.     

10 Policia tutor.     

11 Grups PIE i PMAR.     

12 
Personal d’Administració i serveis  
competent. 

    

13 Know how de l’equip directiu.     

14 Aules digitals creades i funcionant.     

15 Programes llengües estrangeres.     

16 Revista i Biblioteca      

 

2. Projecte estratègic. El gran repte: aprendre a conviure en un món divers
1
.  

2.1.Projecte: àmbits d’intervenció, objectius, indicadors, línies d’actuació, recursos, 

estratègies de participació de la comunitat educativa/claustre i consell escolar. 

 

Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

Àmbit acadèmic, pedagògic i organitzatiu  

                                                 
1
 Vull deixar constància en aquest PdD del meu agraïment a tots els departaments, professors de l’IES i 

l’orientadora Càndida Enciso, que han fet les seves aportacions per millorar el centre. També he reflectit els 

suggeriments i reflexions dels companys del Curs d’Actualització de les competències directives 20.21 

,especialment de na Mònica Domínguez García. 
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Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

Èxit escolar: 

1.-  Millora del 

rendiment acadèmic 

dels alumnes. 

2.-Inclusió de tots els 

alumnes   

1.-% establert a la 

PGA anual en 

funció dels resultats 

obtinguts el curs 

anterior. 

2.-100% alumnes 

matriculats en 

cursos ordinaris, 

PIE,PMAR,PRAQ, 

PISE i ALTER  

1.-Confecció dels grups per 

part de caps d’estudis i 

Orientació, incloent-hi 

propostes dels CEIPs i equips 

educatius. 

2.-Desdoblaments 1er i 2n 

d’ESO. 

3.-Suports dins l’aula. 

4.-Metodologies : treball 

cooperatiu, pràctiques 

restauratives, cercles de diàleg 

en la impartició de matèries,  

cercles de lectura. 

5.-Treball i avaluació per 

competències. 

6.- Manteniment agrupaments 

PIE,PMAR i PRAQ. 

7.-Pla d’Atenció a la 

Diversitat. 

8.- Assignació d’un tutor 

individual als alumnes 

repetidors. 

9.-Manteniment programes 

externs PISE i ALTER. 

10.-Continuïtat de les reunions 

de coordinació amb Serveis 

Socials i Menors. 

Equip directiu. 

Orientació. 

Tutors. 

CCP. 

Departaments 

didàctics. 

Equips educatius. 

Serveis Socials i 

Menors. 

Conselleria 

d’Educació. 

Policia tutor. 
 
 
 
 

Temporalització: 

Seguiment Anual 

Memòria. 

Trimestral anàlisi 

resultats. 

Reunions Equips 

educatius a 

demanda.  
 

Avaluació per 

competències i 

eliminació dels 

estàndards 

d’aprenentatge 

avaluables, d’acord 

amb la LOMLOE. 

100%  de les 

programacions 

didàctiques 

inclouen 

l’avaluació per 

competències  
 
 

1.-Cada departament tria les 

competències a avaluar i la 

seva aplicació.  

2.-La Comissió de 

Coordinació Pedagògica 

(CCP) es reuneix per aportar 

els acords de cada 

departament i crear una 

document únic  d’avaluació.  

3.Elaboració d’una rúbrica 

única per avaluar les 

competències. 

Equip directiu  

Caps de 

Departaments 

Didàctics. 

Orientació. 

Juntes d’avaluació. 
 
 

Temporalització:  1 

curs escolar  
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Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

Reduir 

l’abandonament 

escolar prematur 

entre els nostres 

alumnes amb més 

dificultats.  

L’abandonament 

escolar no superarà 

el 15% 

1.- Programes interns PIE, 

PMAR i PRAQ. 

2.-Programes en col·laboració 

amb l’Administració com a 

programes d’èxit : PISE i 

ALTER 

3.-Mantenir les reunions 

periòdiques de coordinació 

amb Servies Socials i Menors: 

facilitar la comunicació amb 

famílies desestructurades i la 

inserció d’adolescents en 

situació de desprotecció, 

creant al centre un espai de 

comunicació saludable i de 

consens. 
 

Equip directiu, 

Orientadores, 

Técnic 

d’Intervenció 

socieducativa. 

Policia tutor. 

Serveis Socials i 

Menors . 
 

Temporalització:  

Seguiment anual. 

Continuïtat impartició 

competència 

socioemocional en les 

hores de lliure 

disposició del centre 

de 1r a 3r d’ESO: 

Aconseguir una 

major demanda del 

professorat per 

impartir la matèria de 

competència 

socioemocional  

30 % del 

professorat del 

claustre es formi 

voluntariament en 

competència 

socioemocional. 

1.-Activitat de motivació en el 

claustre de final de curs i 

principi de curs ( vídeo del 

que es fa amb els alumnes). 

2.- Trobades quinzenals dels 

professors que ja han estat 

formats amb els nous 

interessats. 

3.-Formació impartida al 

centre per part de 

l’Orientadora dins l’horari del 

professor.  

Orientadora  

Un membre de 

l’equip directiu. 

Professorat ja 

format. 
 
 

Temporalització:  

1 curs escolar  
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Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

Potenciar l’ús del 

català en l’IES  

1.-100% alumnes 

de primer cicle 

participaran en els 

cercles de lectura ( 

20 minuts cada dia 

en la 1ªh). 

2.-Actualització del 

Projecte Lingüístic  

1.-Reactivar la Comissió 

lingüística amb membres de 

departaments lingüístics i  no 

lingüístics. 

2.-Ús del català en tots els 

espais del centre. 

3.- Pla de lectura en català: 

Cercles de lectura. 

4.-Potenciar l’hàbit de la 

lectura.  
 

Equip directiu. 

Claustre. 

CCP. 

Comissió 

Lingüística. 

Coordinadores 

Biblioteca. 

Alumnes. 
 

Temporalització: 

4 anys. 

Seguiment anual. 
 

Elaborar un Pla de 

lectura  

Tots els grups de 1r 

d’ESO faran 20 

minuts de lectura 

diària al centre en 

català. 

El següent curs 

escolar  

s’implantarà en els 

altres  nivells. 

1.-Elaborar un Pla de lectura: 

Cercles de lectura : cada dia 

durant els primers 20 minuts 

es llegirà a l’aula en veu alta 

una lectura triada pels 

alumnes. S’iniciarà amb la 

lectura activa per part del 

professor , sigui de la matèria 

que sigui, i després llegiran els 

alumnes. El cercle finalitza 

amb una tertúlia.  

Equip directiu. 

Orientació. 

CCP. 

Biblioteca. 

Equips educatius. 

Alumnes. 
 
 

Temporalització:  

Seguiment 

trimestral. 

Fomentar 

l’aprenentatge de les 

llengües estrangeres  

80 % dels alumnes 

que es presenten a 

proves externes 

obtenen una 

titulació.  

1.-Impartició francès com a 

segona llengua estrangera. 

2.Programes EOIES i DELFT  

3.Continuïtat centre com a 

centre examinador proves 

Delft. 

4. Erasmus ESO  

5- Erasmus CF pràctiques en 

l’estranger.  
 

Departament 

d’idiomes 

Equip directiu 

Coordinadors 

Erasmus ESO i 

Cicles  
 
 

Temporalització:  

Anual. 
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Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

Elaborar un Pla  

Digital ( competència 

digital, repte S.XXI).  

1.-80% professorat 

format en 

competència 

digital. 

2.- Renovació dels 

dispositius 

informàtics obsolets 

. 

3.-100% dels 

alumnes amb 

dispositius. 

4.-Utilització de les 

TIC com a recurs 

didàctic. 
 

1.-Elaborar un Pla Digital 

realista, que inclogui l’ús 

responsable d’Internet i xarxes 

socials. 

2.-Definició de funcions de la 

Comissió Digital. 

3.- Promoure la formació 

contínua del professorat: 

Formació IBSTEAM. 

4.-Dispositius pels alumnes: 

en dos cursos escolars (els 

alumnes de primària ja hauran 

adquirit els dispositius). 

El centre lliura dispositius als 

alumnes que no en tenen.  

5.- Manteniment de les aules 

virtuals, classroom.  

Equip directiu. 

Orientació. 

Coordinador TIC. 

Comissió Digital. 

Conselleria 

Ibsteam 

Claustre  

Policia tutor 
 
 
 
 

Temporalització:  

4 anys. 

Establir un Pla de 

transició dels CEIPs a 

l’IES  

1.-Disseny d’ un 

Pla i activitats 

conjuntes. 

1.- Reunions  CEIPS i IES 

traspàs d’informació. 

2.-Reunions de coordinació 

d’especialistes per pactar els 

continguts/ hàbits  essencials a 

treballar. 

Equip directiu IES. 

Equip directiu 

CEIPs. 

Caps de 

Departament 

implicats. 

Orientadores. 
 

Temporalització:  

Seguiment anual.  
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Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

 Iniciació Currículum 

globalitzat :  

1. Currículum 

globalitzat de primer 

d’ESO en les 

matèries lingüístiques 

i Socials ( Geografia i 

Història).  

2.Currículum 

globalitzat de totes 

les àrees el següent 

curs acadèmic.  

100% de les 

programacions de 

Castellà, Català i 

Geografia i Història 

de primer d’ESO 

s’elaboren d’acord 

amb un currículum 

global.  

1.-Creació d’una Comissió 

integrada per un membre de 

cada departament didàctic 

implicat , un membre de 

l’equip directiu i orientació. 

2.- Reunions quinzenals dels 

equips educatius per fer les 

valoracions del 

desenvolupament de les 

sessions amb els alumnes.  

3.- Reunions mensuals per 

avançar en el currículum 

globalitzat. Es prioritzaran els 

continguts essencials.  

4.-Les Reunions dels 

departaments implicats seran a 

la mateixa hora.  

Equip directiu 

Orientació.  Caps 

de Departaments 

Didàctics. 

Membres del 

departament/ 

professors que 

imparteixen Primer 

d’ESO.  

 

Temporalització:  

1 curs escolar 

Seguiment 

trimestral 

Àmbit de convivència, participació i gestió. 

Treballar per  a la 

inclusió de tots: fer 

visible i respectar la 

diversitat: 

1.-Continuïtat 

pràctiques 

restauratives. 
 

1.-100% dels 

alumnes reben 

formacions sobre 

igualtat, 

assetjament escolar, 

protocol trans, 

violència contra les 

dones i prevenció 

de la violència.  

2. 0% expedients 

disciplinaris per 

conductes greus. 

3.Incloure l’Agent 

de Coeducació en la 

Comissió de 

Convivència. 

1.- Continuïtat Pla de 

Convivència: 

Pràctiques restauratives, 

mediació, cercles de diàleg, 

ajudants per la convivència, 

protocols assetjament escolar, 

violència,etc. 

2.- Potenciar el Pla de 

Coeducació 

3.- PAT  

4.-Tallers del policia tutor 

5.-Tallers del centre de salut.  

6.-Programa d’educació 

afectivasexual “Amb tots els 

sentits” 

Pla de Convivència. 

Equip directiu, 

Orientadores, 

Tutors. 

CCP 

Agent de 

Coeducació, 

Coordinadora  

Convivència,  

Claustre. 

Personal no docent  

Famílies  

Centre de Salut  

Policia tutor. 

Serveis Socials. 
 

Temporalització: 

Anual. 
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Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

Consolidar la 

presència del nostre 

policia tutor  

Continuïtat de les 

activitats i 

intervencions 

realitzades pel 

policia tutor. 

1.-Intervencions absentisme. 

2.-Actuacions i intervencions 

en famílies. 

3.-Xerrades dins les aules 

sobre ús de les xarxes socials, 

violència contra les dones, 

consum de drogues, prevenció 

d’actituds violentes i 

assetjament. 

Equip directiu. 

Orientadores. 

Tutors. 

Policia tutor  
 
 
 
 

Temporalització: 

Anual, memòria de 

final de curs i CE 

juliol. 

Fomentar la 

implicació i 

participació de 

l’alumnat  

1.Convocatòria  

trimestral reunions 

de delegats. 

2.Potenciar l’ús de 

les assembles de 

classe per avaluar 

els seus 

aprenentatges. 

3.Creació d’ un 

espai virtual de 

trobada dels nostres 

alumnes  

4.Continuïtat 

trobades diàries 

dels ajudants per la 

convivència durant 

els patis. 

5.Fomentar la 

figura de l’alumne 

mediador i donar-la 

a conèixer, com a 

peça clau de la 

convivència al 

centre. 

1.Actuacions concretes per 

fomentar la intervenció dels 

alumnes:  

1.1.Informació a principi de 

curs per part de l’equip 

directiu i tutors de tots els 

canals existents de 

participació i la importància 

d’aquesta. 

1.2.Dedicar una tutoria a 

revisar els drets i deures dels 

alumnes.  

1.3.Potenciar la figura de l’ 

ajudant de la convivència per 

grup. 

1.4.Publicitat a la web  de tot 

el que fan.  

1.5.Participació en la Revista 

del centre. 

1.6.Triar la música del centre. 

Equip directiu. 

Orientadores. 

Tutors(PAT) 

Coordinador TIC. 

Alumnes  
 
 
 
 
 

Temporalització:  

Trimestral 

Anual 
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Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

Reforçar els canals de 

comunicació per 

garantir que la 

informació arriba 

clara i efectivament. 

La informació es 

rebuda fefaentment 

per tot el 

professorat.  
 

“El professorat està 

informat de tot el 

que està en marxa 

al centre”. 

1.-Potenciar l’ús de mitjans 

telemàtics per a la 

comunicació: aules virtuals o 

Classroom de Comissions, 

Coordinacions, Claustre, CCP, 

Equips educatius.  

2.- Gestib: activar un calendari 

d’activitats internes visibles 

per a tota la comunitat.  

3.-Reforçar  els canals de 

comunicació habituals, 

especialment  la CCP ,  

Reunions tutor, Coordinacions 

i Comissions.  

4.- Web del centre 

actualitzada.  

5.-Recuperar el Full 

informatiu del centre,  

mensual o trimestral, de tota la 

informació rellevant.  

6.-Recuperar els espais de 

trobada presencial anteriors a 

la Pandèmia per reforçar el 

vincle. 

Equip directiu 

CCP 

Claustre  

Administració i 

Serveis. 

Coordinador TIC. 

Comissió Digital. 

Professora 

responsable de 

comunicació 

interna. 
 
 
 

Temporalització: 
 

Seguiment 

trimestral i Anual. 
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Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

Millorar la 

comunicació amb les 

famílies : 

Incorporació de les 

families en el 

seguiment i valoració 

de les activitats del 

centre.  

75% participació de 

les famílies en les 

valoracions. 

1.-Participació de les famílies 

una vegada per trimestre per 

informar de totes les activitats 

formatives i extraescolars que 

es desenvolupen en el centre i 

analitzar amb ells els resultats 

de les avaluacions, 

incorporant les seves 

propostes de millora. 

2.-Preparar un document per 

recollir les aportacions de les 

famílies per dues vies:tutors i 

Gestib. 

3.-Difusió permanent dels 

projectes i actuacions en la 

plana web del centre. 

4.- Potenciar les possibilitats 

del Gestib. 

5.-Manteniment de la figura 

central del tutor com a canal 

de comunicació més efectiu 

entre famílies i centres.  

Equip directiu. 

Tutors. 

Orientadores. 

Coordinador TIC. 

CCP 

Claustre 

Consell Escolar. 
 
 

Temporalització: 

Seguiment 

trimestral. 

Potenciar, impulsar i 

afavorir la formació  

del professorat.  

80% del professorat 

participant en 

formacions 

d’innovació 

educativa . 

1.- Formació en aprenentatge 

cooperatiu per part de la 

Coordinadora del programa i 

participants ja formats. 

2.-Formació en competència 

digital.  

3.-Formació en competència 

socioemocional.  

Equip directiu. 

Orientadora. 

Coordinador TIC. 

Comissió digital. 

Cursos Conselleria 

i CEP. 

Ibsteam 

Coordinadora  i 

professors formats 

en Aprenentatge 

Cooperatiu.  

Equips educatius. 
 

Temporalització: 

Anual. 
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Objectius de millora  Indicador 

d’assoliment  

Actuacions  Recursos i 

Temporalització 

 

Reactivar el 

Programa d’activitats 

extraescolars  

Tornar a realitzar 

activitats fora del 

centre  

1.-Prioritzar activitats 

educatives, formatives  i 

culturals. 

2.-Ús del transport públic. 

3.-Baix cost econòmic  de les 

propostes. 

Equip directiu. 

Coordinadora 

extraescolars. 

Claustre. 

Famílies i alumnes.  

Serveis externs. 
 

Temporalització: 

Anual. 

Continuïtat amb la 

col·laboració  del  

centre de salut  

1.-Recuperar la 

consulta jove. 

2.-Recuperar les 

xerrades per 

alumnes 

conjuntament amb 

el policia tutor. 

1.-Consulta jove una hora 

setmanal. 

2.-Intervencions en les hores 

de tutoria per conscienciar 

sobre les conductes de risc en 

tots els àmbits.  

Equip directiu. 

Orientadores. 

Centre Salut 

Policia tutor. 
 

Temporalització: 

Anual. 

Avaluació de tots els 

projectes que es 

realitzen en l’IES  

1.- 80% programes 

avaluats.  

2.- 80% del 

professorat 

participant en els 

diferents projectes i 

activitats del centre. 

1.-Intentar fixar en els horaris 

una hora de coordinació en la 

que tots els membres 

participants del projecte 

puguin assistir. 

2.-Fomentar la participació en 

diferents projectes amb 

compensacions de guàrdies, 

sempre que sigui possible. 

Equip directiu. 

Coordinadors i 

responsables dels 

projectes. 
 

Temporalització:  

Seguiment 

trimestral i 

avaluació 

anual,inclosa en la 

Memòria del 

centre.  

Actualitzar els 

documents de centre 

d’acord amb la 

LOMLOE 

Actualitzar al 

manco dos 

documents per curs. 

1.-Reunions mensuals de les 

persones implicades en la 

revisió.   

2.-Prioritzar la CCP per la 

presa de decisions, escoltats 

abans els professors en les 

seves reunions de 

departament.  

Equip directiu 

CCP 

Departaments 

didàctics 

Orientació  

Claustre  

Consell Escolar 

Administració i 

Oficines. 
 

Temporalització: 4 

anys.  
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 Els apartats àmbits d’intervenció, objectius i indicadors, línies d’actuació, projectes, plans i 

activitats, recursos humans, materials i econòmics, i estratègies de participació de la comunitat 

educativa /claustre i consell escolar es presenten en un quadre únic per facilitar la seva consulta i 

revisió. No he inclòs un objectiu específic d’optimització dels recursos humans del centre per 

considerar que queda inclòs en pràcticament tots els objectius de millora proposats. Les estratègies 

de participació de tota la comunitat educativa es concreten en els objectius de millora, concretament  

en l’àmbit de la participació i millora de la comunicació interna i externa. 

 

2.2. Sistema d’avaluació del projecte. 

L’avaluació del projecte ,com a eina d’anàlisi  i millora, la realitzem trimestralment després de cada 

avaluació en el seguiment de la PGAC, que és el desplegament anual del PdD.  Tanmateix, l’àmbit 

específic d’avaluació  del projecte és la memòria de final de curs, que es presenta i valora en el CE 

del mes de juliol, incorporant les millores pel curs següent i amb la participació de tots els sectors 

de la comunitat educativa representats. En aquesta memòria incloure totes les memòries i 

avaluacions dels diferents projectes i actuacions que es realitzen en el centre i un seguiment 

específic dels objectius de millora presentats en aquest PdD. Abans del CE es lliura a tots els seus 

membres la documentació per poder fer les aportacions el dia de la reunió. És en aquest CE de juliol 

on es presenten totes les accions que es duran a terme el curs següent i es sotmet a la seva 

aprovació.  

El fet de presentar en aquesta proposta de PdD ( 2021-2025)  una Matriu DAFO ens permetrà 

valorar si  les accions  que posam en marxa  per millorar són les adients o cal modificar-les.  

L’anàlisi dels objectius estratègics del projecte i el seu grau de compliment es realitza en diferents 

moments del curs escolar, coincidint amb les avaluacions trimestrals, en diferents nivells: 

 1. Equip directiu. 

 2. CCP 

 3. Departamnets didàctics 

 4. Equips educatius. 

 5. Consell Escolar. 

 

A més d’aquestes accions de control sistematitzades per part dels òrgans de govern i coordinació de 

l’IES , el Departament d’Orientació fa un seguiment en les reunions de tutors de totes les actuacions 

que es duen a terme i afecten els equips educatius. A aquestes reunions també assisteix un cap 

d’estudis. 
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L’autoavaluació i feedback per part de l’equip directiu, incloent-hi Orientació, és una manera de 

funcionar d’aquesta directiva, sense esperar al dia de la reunió fixada en l’horari, doncs la realitat 

del centre demanda aquesta  comunicació  i presa de decisions constant.  

2.3. Equip directiu. 

Els membres que integren l’equip directiu de l’actual projecte són els professionals que integraren 

els projectes anteriors, destacant-se així, la seva sòlida experiència en els càrrecs i la visió 

compartida /corresponsabilitat en el compromís, enfocament educatiu i treball en equip. Hem 

incorporat a l’orientadora del centre Àngela Llodrà per aquest mateix motiu: la visió compartida del 

que volem pel centre. Ha treballat amb l’equip directiu en els darrers cursos escolars. 

 

PROPOSTA  EQUIP DIRECTIU 

NOM  CÀRREC  EXPERIÈNCIA  ANTIGUITAT 

CENTRE  

Pilar Gayoso 

Enrique  

Directora  Dos cursos cap 

d’estudis adjunta 

(2005-2007) i 

Directora des de 

l’any 2007.  

2001 

Esther Deyá 

Nadal 

Cap d’estudis  Cap d’estudis 

des del 2007. 

2000 

Guillermo 

Bouzas Grau  

Secretari  Secretari des de 

l’any  2004 

1991 

Sergio Blasco 

Ferragud  

Cap d’estudis 

adjunt 

Cap d’estudis 

adjunt des del 

2009 

i co-coordinador 

TIC. 

Membre 

comissió TIC. 

2004 

Àngela Llodrà 

Morell 

Cap d’estudis 

adjunta  

Orientadora. 2017 

 

 


