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1. Introducció 
 
La Programació General Anual de Centre 2020-21 de l’Institut Llavaneres forma part dels dos 

documents vertebradors d’organització del present curs. 

Curs marcat pel risc de pandèmia del covid-19 i adaptat a les noves necessitats educatives i 

sanitàries.  

 

Comencem una nova etapa també amb un nou Equip Directiu per als propers quatre cursos. 

Això implica que la PGAC es basarà en els eixos principals del Projecte de Direcció de l’actual 

equip, a més del PEC. 

Així doncs, objectius, estratègies/actuacions i indicadors del document aniran en 

concordança en allò previst en el PdD però adaptat, perquè no pot ser d’altra manera, a les 

noves directrius dels Departaments d’Educació i Sanitat. 

 

La PGAC, especialment en el present curs escolar, és un document viu que pot variar en 

funció del context sòcio-sanitari. 

 

Per a ampliar els detalls de la major part de les informacions de la PGAC cal adreçar-se al 

document 3: Pla d’Obertura de Centre (aprovació a 3-9-20 / 1a revisió a 9-12-20 / resta de 

revisions a final del 2n i 3r trimestres). 

 

 

 

Equip Directiu 

Institut Llavaneres 
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2. Organització del Centre 

 

2.1 Professorat 

 
 

Institut Llavaneres. Professorat. Curs 2020-21 

 

Equip directiu 

 

Coordinacions 

Directora   Vilà, Eva   ESO1 i ESO2   Lizana, Miriam 

Cap d’estudis   Mas, Mireia   ESO3 i ESO4   De los Santos, Glòria 

Coordinador pedagògic   Yélamos, Andrés                                      Batxillerat   Barrufet, Anna 

Secretari   Hernández, Antoni   LIC   Sanmartín, Olga 

    Riscos laborals   Lladó, Mercè 

    TIC   Jiménez, Frank 

   Projecte Diversificació curricular   Morales, Àngela 

  Moodle i pàgina web   Nieto, Albert 

  I i-educació   Chicote, Enrique 

Tutories 
 

ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 Batxillerat 

A Bayarri, Eduard A Carreras, Sandra A Moro, Luci A Prieto, Daniel 1A Coso; Ruth 

 

B Rovira, Josep Ma. 

(Riallp, Míriam) 

 

B Escolano, Helena B Nieto, Albert B Fontanals, Gemma 1B Navarro, Anna 

(Cánovas Noemí) 

C Lizana, Míriam C Pomar, Yolanda C Pereiro, Toni 

(Ramírez Elisabeth) 

C Ardoy, Sheila 1C Rivero, Marian 

(Mis, Sergi) 

D Chicote, Enrique 

(Montserrat, Agnès) 

D Farré, Pep   D Ortega, Olga 2A Marzougoug, Pol 

  E Javaloy, Carme 

(Sendra, Marcel) 

    2B Barrufet, Anna 

 

        2C Rabaneda, Marc 
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Claustre (48,5 jornades / 51 persones) 

 

Ciències naturals 

 5 jornades /  5 persones 

Ciències socials 

6.5  jornades /7 persones 

Educació física 

 3jornades /3   persones 

Expressió 

3.5  jornades /  4 persones 

Llengua castellana 

4.5  jornades /  5 persones 

Aroca, Salvador 

 

Contel, José Ramón Mas, Mireia Bayarri, Eduard (1/2) Cañete, Encarna 

Garcia, David 

 

Gasol,Núria  Prieto, Daniel Escolano, Helena Garcia, Susana 

Lladó, Mercè 

 

Fernàndez, Lourdes 

 

Rivero, Marian 

(Mis, Sergi) 

Moro, Luci Pascual, Adriana 

Serra, Bruna 

(Agustí, Neus) 

Pereiro, Toni 

 

 Rovira, Josep Maria 

(Railp; Miriam) 

Yélamos, Andrés 

Tusell, Neus Rabaneda, Marc 

 

           Vendrell, Judit 

 Tebar, Eva 

(Bernaus Àlvar) 

   

 Vilà, Eva 

(Ripol, Carles) 

   

Llengua catalana 

4  jornades / 4  persones 

Llengües estrangeres 

7.5  jornades /  8 persones 

Matemàtiques 

5.5  jornades / 6 persones 

Orientació i Filosofia 

4 jornades / 5  persones 

Tecnologia 

5 jornades /  5 persones 

Coso, Ruth Barrufet, Anna 

 

Ardoy, Sheila (2/3) 

 

Bayarri, Eduard (1/2) Bestué, Maribel 

Costa, Lluïsa Fontanals, Gemma 

 

Carreras, Sandra Domingo, Naima 

(Trallero Irene) 

Chicote, Enrique 

(Montserrat, Agnès) 

De los Santos, Glòria Lizana, Míriam 

 

Hernández, Antoni Javaloy, Carme 

(Sendra Marcel) 

Farré, Pep 

Sanmartin, Olga Morales, Antonio 

 

Jiménez, Frank Morales, Àngela Nieto, Albert 

 Moncau, Raquel 

 

Sanz, Júlia 

(Bardi, Albert) 

Marzougoug, Pol Sans, Mònica 

 Navarro, Anna 

(Cánovas Noemí) 

Soler, Gemma   

 Ortega, Olga Isabel 

 

   

 Pomar, Yolanda 

(Mañé, Ernest) 
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2.2 Alumnat 

Línies i Ràtios 

 
Durant el curs 2020-21, l’Institut Llavaneres compta amb les següents línies oficials que, a 

causa de la situació de risc de pandèmia, s’han adaptat per a reduir la ràtio d’alumnes per 

grup. S’han redirigit els recursos humans per tal de prioritzar la redistribució d’alumnes i 

espais.  

 

                                           Oficials                                                      Internes 

ESO 1:                                     3                                                                4 

ESO 2:                                     4                                                                5 

ESO 3:                                     3                                                                3 

ESO 4:                                     4                                                                4 

BAT 1:                                     2                                                                3 

BAT 2:                                     2                                                                3 

 
 
 

 ALUMNAT CURS 2020/2021 
       

       

 A B C D E TOTAL 

       

ESO 1 25 27 21 23   96 

ESO 2 24 26 25 25 23 123 

ESO 3 27 27 27     81 

ESO 4 28 31 28 28   115 

       

BAT 1 30 21 23     74 

BAT 2 28 24 27     79 

       

       

    ESO 415 

    BAT 153 

       

    TOTAL 568 
(xifres al tancament del 1r trimestre) 

 
 
 
 



 

                                                                                               Institut Llavaneres 
ESO i batxillerat 

http://www.iesllavaneres.org 

 

6 

 

Alumnat. Curs 

2020-21 
Alumnat Línies Ràtio Grups Ràtio 

BAT Científic-

Tecnològic 

BAT Humanístic-

social 

ESO1 96 3 32 4 24   

ESO2 123 4 30,75 5 24,6   

ESO3 81 3 27 3 27   

ESO4 115 4 28,75 4 28,75   

ESO 415 14 29,64 16 25,93   

BAT1 74 2 37 3 24,66 39 35 

BAT2 79 2 39,5 3 26,33 37 40 (+2 soltes) 

BAT 153 4 38,25 6 25,5   

INSTITUT 568 18 31,55 22 25,81   

 
 
 
Distribució Alumnat-Tutories-Aulari 
 
 

2a planta Can Caralt Grup-Classe Grup-Classe La Rotonda 2a planta 

   BAT 2A 202  

   BAT 2B 204  

 209 ESO 2A ESO 1A 206  

 211 ESO 2B ESO 1B 208  

 213 ESO 2C ESO 1C 210  

 217 ESO 2D ESO 1D 220  

 219        ESO 2E BAT 2C 222  

1a planta Can Caralt   La Rotonda 1a planta 

   BAT 1A 102  

   BAT 1B 104  

   ESO 4A 106  

 109 ESO 3A ESO 4B 108  

 111 ESO 3B ESO 4C 110  

 113        ESO 3C ESO 4D 116  

   BAT 1C 118  

 

Oferta de matèries optatives del centre (ESO i Batxillerat) 

Les matèries optatives ofertes per l’Institut Llavaneres en el present curs escolar són les 

següents: 
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ESO 1-2-3 

En aquests tres cursos, les matèries optatives són d’elecció limitada per tal d’evitar al màxim 

la mobilitat de l’alumnat. Només és escollible una matèria de llengua estrangera. L’alumnat 

la pot sol·licitar i, en el cas de ser superior la demanda que l’oferta, s’adoptaran criteris 

d’admissió segons les qualificacions de llengua estrangera del curs anterior o de les 

indicacions del centre de primària. Impartir una matèria lingüística estrangera a 1r d’ESO, 

comporta la continuïtat a 2n i 3r.  

Nivell Optativa 1 fixa Optativa 2 fixa Optativitat lingüística 1 Optativitat lingüística 2 

ESO 1 Tècniques d’estudi Pla lector Francès Alemany 

ESO 2 Taller matemàtiques Pla d’escriptura Francès Alemany 

ESO 3 Emprenedoria Cultura clàssica Francès Alemany 

 

ESO 4 

L’alumnat de 4t ESO ha de sol·licitar una matèria de cada bloc que consideri adient al seu 

itinerari acadèmic o laboral futur. 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 

Biologia i Geologia Biologia i Geologia Economia  

Emprenedoria Emprenedoria Emprenedoria 

Filosofia Física i Química Física i Química 

Informàtica Informàtica Informàtica 

Música Llatí Francès 

Tecnologia Tecnologia Alemany 

Economia Visual i Plàstica  Visual i Plàstica 

 

BAT 1 

L’alumnat de 1r de batxillerat ha de triar un itinerari per cursar en l’etapa de batxillerat i 
enfocat als seus estudis posteriors o al seu futur laboral. Cada itinerari ha de contemplar 
una matèria comuna d’opció i un mínim de X matèries de l’itinerari.  
A l’Institut Llavaneres es pot cursar l’itinerari científic-tecnològic o el social-humanístic.  
 

Grup Modalitat 1 Modalitat 2 Modalitat 3 Modalitat 4 

A 
(30) 

Matemàtiques CS 
(30) 

 
Història del Món (30) 
 

Economia (30) 

Economia Empresa (24) 
Psicologia i Sociologia (3) 

Dibuix Tècnic (3) 
 

B 
(21) 

 
Llatí (6) 

Matemàtiques (16) 
 

Història del Món (5) 
C. de la Terra (7) 

Física (9) 

Economia (1) 
Grec (4) 

Biologia (12) 
Tec. Industrial (4)  

Economia Empresa (1) 
Psicologia i Sociologia (7) 

Química (9) 
Mecànica i Robòtica (4) 

C 
(23) 

Matemàtiques (23) Física (23) 
Biologia (9) 

Tec. Industrial (14) 

Química (11) 
Mecànica i Robòtica (10) 

Dibuix Tècnic (1) 
Psicologia i Sociologia (1) 
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BAT 2 
L’alumnat de 2n ha de continuar l’itinerari escollit a 1r. Excepcionalment pot sol·licitar un 
canvi de matèria o modalitat, sent conscient de les dificultats que aquesta decisió li pot 
comportar per haver-se de posar al dia de les matèries no cursades a 1r.  
 

Grup Modalitat 1 Modalitat 2 Modalitat 3 Modalitat 4 

A 
(28) 

Matemàtiques CS (28) Geografia (27) Història Art (26) 

Econ. Empresa (27) 
Dibuix Tècnic (1) 

 

B 
(24) 

Llatí (7) 
Matemàtiques CS 

(7) 
Matemàtiques (10) 

Geografia (14) 
C. de la Terra (10) 

Història Art 14) 
Grec (0) 

Tec. Industrial (1)  
Biologia (9) 

Econ. Empresa (11) 
Literatura castellana (5) 

Electrotècnia (1) 
Química (7) 

C 
(27) 

Matemàtiques (27) 

Física (27) 
*26 per 1 alumna 

convalida 

Tec. Industrial (20) 

Biologia (7) 

Electrotècnia (13) 
Química (9) 

Dibuix Tècnic (5) 

 

DISTRIBUCIÓ DE LES MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES AL BATXILLERAT 

Matèries comunes: 

1r Batxillerat: Català (2h), Castellà (2h), Anglès (3h), Educació física (2h), Filosofia (2h), CMC (2h), 
Tutoria (1h, matèria sense valor acadèmic) 

2n Batxillerat: Català (2h), Castellà (2h), Anglès (3h), Hist. de la filosofia (3h), Història (3h), Treball de 
recerca, Tutoria (1h, matèria sense valor acadèmic) 

 

 

Modalitat: Humanitats i Ciències Socials 

1r de Batxillerat 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

 Mat. CCSS I 
 Llatí I 

 Història del Món Contemporani 
 Literatura universal 

 Economia 
 Grec I 

 Economia d’empresa I 
 Dibuix tècnic I 
 Francès 
 Psicologia i Sociologia 
 Religió catòlica i Sociologia 

2n de Batxillerat 

 Mat. CCSS II 
 Llatí II 

 Geografia 
 Literatura catalana 

 Hist. Art 
 Grec II 

 Economia d’empresa II 
 Dibuix tècnic II 
 Literatura castellana 

 

Les següents matèries no s’imparteixen perquè no han estat sol·licitades per un mínim d’alumnes: Literatura 
catalana, Francès i Religió catòlica-Sociologia. 
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Modalitat: Ciències i Tecnologia 

1r de Batxillerat 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

 Matemàtiques I  Física I 
 Ciències de la 

terra I 

 Biologia I 
 Tecnologia industrial I 

 Química I 
 Dibuix tècnic I 
 Mecànica i robòtica 
 Francès 
 Psicologia i Sociologia 
 Religió catòlica i Sociologia 

2n de Batxillerat 

 Matemàtiques II  Física II 
 Ciències de la 

terra II 

 Biologia II 
 Tecnologia industrial II 

 Química II 
 Dibuix tècnic II 
 Electrotècnia 
 Literatura castellana 

 
Les següents matèries no s’imparteixen perquè no han estat sol·licitades per un mínim d’alumnes: Francès i 
Religió catòlica-Sociologia. 
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2.3 Calendari de curs 2021-21. 

 

SETEMBRE 2020  
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 
-10:00 – 12:00h 
Claustre (T) 
 
-12:30-13:30h 
Reunions dels 
departaments didàctics 
(T) 

2 
-Preparació general de 
curs 
 
08:30-10:00h 
Acollida professorat 
nou 
 
08:30-10:00h 
Equip de coordinació 
 
8:30 - 14:00h 
Proves avaluació 
extraordinària BAT1 
 
-10:00-11:30h Equip 
docent 1r ESO 
 
-12:00-13:30h Equip 
docent 3r ESO 

3 
-Preparació general de 
curs 
 
8:30 - 14:00h 
Proves avaluació 
extraordinària BAT1 
 
-10:00-11:30h Equip 
docent  2n d’ESO 
 
-12:00-13:30h Equip 
docent 4t ESO  
 
14:00h Final del termini 
de presentació tria  
matèries optatives per 1r, 
2n i 3r ESO(alumnes) 
 
18:00 
Consell escolar (T) 

4 
-Preparació general de 
curs 
 
09:00-10:30h 
Reunió d’àmbits  
didàctics 
 
11:00-Junta d’avaluació 
extraordinària de 1r de 
batxillerat. 
 
13:00 - 14:00h 
Preparació de reunions 
de pares ESO i BAT 
 
14:00h 
Entrega de butlletins 
alumnes de 1r BAT 
extraordinària 

7 
-Preparació general de 
curs 
 
-09:00-14:00h 
Atenció alumnat i famílies 
BAT1 
 
9:00-10:00h Formació 
infermera CAP (T) 
 
10:30-12:00h 
Reunió d’àmbits  didàctics 
 
12:00-13:30 Reunió 
responsables TIC 
 
-17:30-19:00 Reunió de 
pares 1r d’ESO (T) 
 
-19:30-21:00 Reunió de 
pares 2n d’ESO (T) 

8 
-Preparació general de 
curs 
 
-09:00-14:00h 
Atenció alumnat i famílies 
BAT1 
 
9:00-10:00 Formació 
interna TIC (T) 
 
-17:30-19:00 Reunió de 
pares 3r d’ESO (T) 
 
-19:30-21:00 Reunió de 
pares 4t d’ESO (T) 
 

9 
-Període extraordinari 
de matrícula 
11:00-12:00 
Responsables TIC amb 
tutors 
 
12:30-14:00 Reunió 
comissions de treball  

10 
-Període extraordinari de 
matrícula 
 
09:00-11:00h 
Claustre (T) 
 
12:00- 13:00 Formació 
eterna idd link  (T) 
 
 

11 
 
 
-Dia festiu. Diada 
Nacional de Catalunya 
 
 

14 
9:00-9:45 Eleccions al 
Consell Escolar 
(professorat interna). 
 
-Inici de classes:  
10:00-12:00 1r ESO 
10:15-12:15  2n ESO 
10:30-12:30 3r ESO 
10:45-12:45 4t ESO 
11:00-13:00 1r BAT 
11:15-13:15 2n BAT 
 
-15:30-16:30 Equip docent 
1r, 3r 
-16:30-17:30 Equip docent 
2n, 4t 
 

15 
-18:00-19:30 Reunió de 
pares 2n BAT (T) 
 

16 
-15:30-16:30 Equip 
docent de 1r BAT 
-16:30-17:30 Equip 
docent de 2n BAT 
 
 

17 
 

18 
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-18:00-19:30 Reunió de 
pares 1r de BAT (T) 

-21 
-PAU BAT2 setembre 
15:30-16:30 Reunions de 
departament 
16:30-17:30 reunions 
d’àmbit didàctic 

22 
-PAU BAT2 setembre 
 
 
 

23 
-15:30h Equip Gestió 
 

24 
 
 

25 
-PAU BAT2 setembre 
 

28 
-08:00-14:30h 
Activitat ESO1A 
Granja Escola (a valorar) 
 
 
-15:30-16:30 Equip docent 
1r, 3r 
-16:30-17:30 Equip docent 
2n, 4t 
 
-Data límit proposta  
sortides , tallers, activitats 
 

29 
-08:00-14:30h 
Activitat ESO1B 
Granja Escola (a valorar) 

30 
-08:00-14:30h 
Activitat ESO1C Granja 
Escola (a valorar) 
 
-15:30-16:30 Equip 
docent de 1r BAT 
-16:30-17:30 Equip 
docent de 2n BAT 
 
 

  

 

OCTUBRE 2020 
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

  
 

 
 

1 
-08:00-14:30h 
Activitat ESO1D 
Granja Escola ( a 
valorar) 

2 
 

5 
15:30-16:30 Reunions 
departaments 
16:30-17:30 Reunions 
àmbits didàctics 

6 
 
 
 

7 
 
 

8 9 
 
 

12 
 
Festiu. Pilar 

13 
 

14 
-Últim dia de presentació 
de canvis de currículum 
per part de l’alumnat de 
BAT 
 
-15:30h Equip Gestió 
 

15 
 

16 
 

19 
-Equips docents ESO1,3. 
Seguiment 
 

20 
 

21 
15:30 Equips docents 
BAT2. Seguiment 
 

22 
 

23 
 
 

26 
-Equips docents ESO2,4. 
Seguiment 
 

27 
 
 

28 
Lliurament orles  
promoció 2019/20 

29 
 
 

30 
-Data límit de decisió 
sobre tramitació de PI’s 
 
-Data límit de 
presentació a 
coordinació pedagògica 
de les programacions i 
dels  criteris d’avaluació 
i qualificació 
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NOVEMBRE 2020 
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

2 
15:30-16:30 Reunions de 
departament 
16:30-17:30 Reunions 
d’àmbit 

3 
 

4 
15:30 Equips docents 
BAT1. Seguiment 
 

5 6 

9 
15:30-16:30 Equip docent 
1r, 3r 
16:30-17:30 Equip docent 
2n, 4t 

10 
 

11 
-15:30-16:30 Equip 
docent de 1r BAT 
-16:30-17:30 Equip 
docent de 2n BAT 
 

12 
 
 
 

13 
-Data límit de 
presentació de 
documentació de PI’s 
 

16 
 
 
15:30-16:30 Reunions de 
departament 
16:30-17:30 Reunions 
d’àmbit 

17 
 

18 
 
-15:30h Equip Gestió 
 
 

19 
 
-Proves 1ª avaluació 
BAT2 
 

20 
-Activitat  Santa Cecília 
 
-Proves 1ª avaluació 
BAT2 
 

23 
-Proves 1ª avaluació BAT2 
 
-15:30-16:30 Equip docent 
1r, 3r 
-16:30-17:30 Equip docent 
2n, 4t 

24 
-Proves 1ª avaluació 
BAT2 
 

25 
-Proves 1ª avaluació 
BAT2 
 
-15:30h Claustre ordinari 
 
-18:00h Consell Escolar 
ordinari 

26 
-Proves 1ª avaluació 
BAT1 
 

27 
-Proves 1ª avaluació 
BAT1 
 
-Data límit lliurament a 
coordinació pedagògica 
de les propostes 
d’activitats de les 
Jornades Culturals (a 
valorar) 

30 
 
Festiu. Sant Andreu 

-Proves 1ª avaluació 
BAT1 
 
 
 
 
 

-Proves 1ª avaluació 
BAT1 
 
 

-Proves 1ª avaluació 
BAT1 
 
 

 

 

DESEMBRE 2020 
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 
 

2 
-15:30h Juntes 1ª 
avaluació BAT2 

3 
 

4 
 

7 
 
 
LLIIURE DISPOSICIÓ 

8 
Festiu. Immaculada 

9 
 
-15:30h Equip Gestió 

10 
Lliurament esborrany del 
TdR 2n BAT a 
consergeria. 

11 
 

14 
-15:30h Juntes 1ª avaluació 
ESO1,3 

15 
-15:30h Juntes 1ª 
avaluació ESO2,4 

16 
-15:30h Juntes 1ª 
avaluació BAT1 

17 18 

21 
-Lliurament de notes i  
Festival de Nadal. (a 
valorar) Horari adaptat 

22 
 
-Vacances de Nadal 

23 
 
-Vacances de Nadal 

24 
 
-Vacances de Nadal 

25 
 
-Vacances de Nadal 

28 
 
-Vacances de Nadal 
 

29 
 
-Vacances de Nadal 
 

30 
 
-Vacances de Nadal 
 

31 
 
-Vacances de Nadal 
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GENER 2021 
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   
 
 

 
 
 

1 
 
-Vacances de Nadal 
 

4 
 
-Vacances de Nadal 

5 
 
-Vacances de Nadal 

6 
 
-Vacances de Nadal 

7 
 
-Vacances de Nadal 
 

7 
 
-Vacances de Nadal 
 

11 
Lliurament  TdR 2n BAT 
a consergeria. 
 
15:30-16:30 Reunions 
de departament 
16:30-17:30 Reunions 
d’àmbit 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
Data màxim entrega 
propostes pròpies Dep 
TdR 
 

18 
 
-15:30-16:30 Equip 
docent 1r, 3r 
-16:30-17:30 Equip 
docent 2n, 4t 

19 
 

20 
-15:30-16:30 Equip 
docent de 1r BAT 
-16:30-17:30 Equip 
docent de 2n BAT 
 
-Repartir a l’alumnat el 
full de tria d’activitats de 
les JJCC (a valorar) 

21 
 

22 
 

25 
15:30-16:30 Reunions 
de departament 
16:30-17:30 Reunions 
d’àmbit 

26 27 
 
-Recollir de l’alumnat el 
full de tria d’activitats de 
les JJCC (a valorar) 

28 
Lliurament dossier Tdr 
alumnes 1 BAT 

29 

 

FEBRER 2021 
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
-15:30h Equips docents 
ESO1,3. Seguiment 
 
 

2 3 
-Proves 2ª avaluació 
BAT2 
 
15:30 Equip de Gestió 

4 
-Proves 2ª avaluació 
BAT2 
 

5 
-Proves 2ª avaluació 
BAT2 
 
-Viatge BAT1 (a valorar) 

8 
-Proves 2ª avaluació 
BAT2 
-15:30h Equips docents 
ESO2,4 Seguiment 

9 
-Proves 2ª avaluació 
BAT2 

10 
-Jornades Culturals  
horari adaptat (a valorar) 

11 
-Jornades Culturals horari 
adaptat  (a valorar) 
 
 

12 
-Jornades Culturals  
horari adaptat ( a valorar) 

15 
 
LLLIURE DISPOSICIÓ 

16 17 
-Proves d’avaluació 
diagnòstica ESO4 
 
-Juntes 2ª avaluació 
BAT2 

18 
-Proves d’avaluació 
diagnòstica ESO4 
 

19 
Data màxima per fer 
propostes particulars de 
TdR per part dels 
alumnes als 
departaments. 

22 
15:30-16:30 Reunions 
de departament 
16:30-17:30 Reunions 
d’àmbit. 
Data màxim acceptació 
propostes dels alumnes 
de TdR 
Presentació oral TdR 2 
BAT 

23 24  
Presentació oral TdR 2 
BAT 

25 26 
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MARÇ 2021 
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 
Tria del TdR alumnes 1 
BAT 
Presentació oral TdR 2 
BAT 

2 
 

3 
-15:30 h Claustre ordinari 
 
-18:00 h Consell Escolar 

4 
 
 

5 
-Dissabte 6, 10:30h 
Jornada Portes 
Obertes, fins 13:30 h 
 

8 
-15:30 h Juntes 2ª 
avaluació ESO1,3 
 

8 
 
 

10 
-15:30-16:30 Equip 
docent de 1r batx 
-16:30-17:30 Equip 
docent de 2n batxillerat 

11 
-Proves 2ª avaluació 
BAT1 
 

12 
-Proves 2ª avaluació 
BAT1 
 

15 
-Proves 2ª avaluació BAT1 
 
-15:30 h Juntes 2ª 
avaluació ESO2,4 

16 
-Proves 2ª avaluació 
BAT1 
 

17 
-Proves 2ª avaluació 
BAT1 
 
 

18 
 

19 

22 
Treball de síntesi 123 ESO 
PdR 4t ESO 
 
15:30-16:30 Reunions de 
departament per assignar 
tutor al TdR. 
 

23 
Treball de síntesi 123 
ESO PdR 4t ESO 
 

24 
Treball de síntesi 123 
ESO PdR 4t ESO 
 
-Juntes 2ª avaluació 
BAT1 
 

25 
Treball de síntesi 123 
ESO PdR 4t ESO 
 

26 
Tribunals Treball de 
síntesi 123 ESO PdR 4t 
ESO 
 
Entrega de notes 2 
avalució ESO BAT 

29 
 
 
-Vacances de Setmana 
Santa 
 

30 
 
 
-Vacances de Setmana 
Santa 
 

31 
 
 
-Vacances de Setmana 
Santa 
 

 
 
 

 

 

ABRIL 2021 
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

   1 
 
-Vacances de Setmana 
Santa 
 

2 
 
-Vacances de Setmana 
Santa 
 

5 
 
-Vacances de Setmana 
Santa 
  

6 
 
 

7 
 
-15:30h Equip Gestió 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

12 
15:30-16:30 Reunions de 
departament 
16:30-17:30 Reunions 
d’àmbit 

13 
 
 

14 
-15:30-16:30 Equip 
docent de 1r BAT 
-16:30-17:30 Equip 
docent de 2n BAT 

15 
 
 

16 
Data màxima per tenir 
primera entrevista de 
TdR amb l’alumne 

19 
 
-15:30-16:30 Equip docent 
1r, 3r 
-16:30-17:30 Equip docent 
2n, 4t 
 

20 
 

21 
-15:00h Proves de 
recuperació de matèries 
pendents de BAT1 de 
l’alumnat BAT2 

22 
 

23 
 

26 
 
15:30-16:30 Reunions de 
departament 
16:30-17:30 Reunions 
d’àmbit 

27 28 
 

29 
 

30 
 
LLIURE DISPOSICIÓ 
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MAIG 2021 
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

3 
-Proves 3ª avaluació BAT2 
 
15:30-16:30 Equip docent 
1r, 3r 
16:30-17:30 Equip docent 
2n,4t 

4 
-Proves 3ª avaluació 
BAT2 
 
 

5 
-Proves 3ª avaluació 
BAT2 
 
15:30 Equip de gestió 

6 
-Proves 3ª avaluació 
BAT2 
 
 

7 
-Proves 3ª avaluació 
BAT2 
 
 

10 
15:30-16:30 Reunions de 
departament 
16:30-17:30 Reunions 
d’àmbit 

11 12 
-Juntes 3ª avaluació 
BAT2 
 

13 
 

14 
 

17 
-Proves de recuperació 
interna BAT2 
 
-15:30-16:30 Equip docent 
1r, 3r 
-16:30-17:30 Equip docent 
2n, 4t 
 

18 
-Proves de recuperació 
interna BAT2 
 

19 
-Proves de recuperació 
interna BAT2 
 
-16:00 h Claustre 
ordinari 
 

20 
-Proves de recuperació 
interna BAT2 
 

21 
-Proves de recuperació 
interna BAT2 
 

24 
 
LLIURE DISPOSICIÓ 

25 
 
 

26 
 
 

27 
-Proves 3ª avaluació 
BAT1 
 
 

28 
-Proves 3ª avaluació 
BAT1 

31 
-Proves 3ª avaluació BAT1 
 
15:30-16:30 Equip docent 
1r, 3r 
16:30-17:30 Equip docent 
2n,4t 

   
 

 

 

JUNY 2021 
 

Dilluns 
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
 
 

1 
Proves 3ª avaluació 
BAT1 

2 
-Proves 3ª avaluació 
BAT1 

3 4 

7 
15:30-16:30 Reunions de 
departament 
16:30-17:30 Reunions 
d’àmbit 

8 9 
Juntes 3ª avaluació BAT1 

10 
 

11 

14 
 Proves de recuperació 
interna BAT1 i avaluació 
extraordinària BAT2 
 
Juntes 3ª avaluació i 
avaluació final ordinària 
ESO 

15 
Proves de recuperació 
interna BAT1 i avaluació 
extraordinària BAT2 
 
Juntes 3ª avaluació i 
avaluació final ordinària 
ESO 

16 
Proves de recuperació 
interna BAT1 i avaluació 
extraordinària BAT2 

17 
Proves de recuperació 
interna BAT1 i avaluació 
extraordinària BAT2 
 
-Lliurament notes ESO 

18 
Últim dia de classe 
(Activitats alternatives) 
Proves de recuperació 
interna BAT1 i avaluació 
extraordinària BAT2 
Proves avaluació 
extraordinària ESO 
 

21 
Proves avaluació 
extraordinària ESO 
 
 

22 
Proves avaluació 
extraordinària ESO 
 

23 
-Juntes avaluació final 
ordinària BAT1 i final 
extraordinària BAT2 
 
-Lliurament de notes 
BAT1,2 
 

24 
 
 
Dia festiu. Sant Joan 

25 
 
Juntes avaluació final 
extraordinària ESO 
 
-Lliurament de notes 
ESO 
 
-Atenció a les famílies i 
reclamacions BAT1,2 
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28 
 
Atenció a les famílies i 
reclamacions ESO 
 
-Atenció a les famílies i 
reclamacions BAT1,2 
 

29 
-Atenció a les famílies i 
reclamacions ESO 

30 
 
Úlltim dia d’activitats del 
professorat 
 
-09:30 h Claustre ordinari 
 
-18:00 h Consell Escolar 
ordinari 

  

 

2.4 Marc horari de les reunions docents.  

 

Reunions 
ordinàries 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Claustre   15:30-17:30h   

Consell Escolar   18-20h   

E. Gestió   15:30-17h   

Eq Coordinació   10-11h   

Departaments 
(quinzenal) 

15:30-16:30h     

Àmbits 
(quinzenal)  

16:30-17:30h     

Eq Docents 
(quinzenal) 

ESO 1-3: 
15:30-16:30h 
ESO 2-4: 
16:30-17:30 

 BAT 1:  
15:30-16:30h 
BAT 2: 
16:30-17:30 

  

CAD   11:30-12:30h   

Comissió Social 
(mensual) 

  11:30-12:30h   

Eq Directiu  12:30-13:30h   13:30-14:30h 

Delegats 16:30-17:30h     

Tutors 1r ESO 10:20-11:20h     

Tutors 2n ESO     12:30-13:30h 

Tutors 3r ESO  11:30-12:30h    

Tutors 4t ESO    11:30-12:30h  

Tutors 1r BAT   9-10h   

Tutors 2n BAT     10-11h 

Reunions de comissions de treball: Segons necessitats dins l’horari entre les 24-30h. 
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2.5 Marc horari del Centre.  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Obertura 7:30-18h 7:30-15h 7:30-18h 7:30-15h 7:30-15h 

Atenció al públic 
(consergeria) 

 8-18h   8-14:30h 8-18h 8-14:30h 8-14:30h 

Atenció al públic 
(secretaria) 

9-13:30h 

15:30-17:30h 

9-13:30h 9-13:30h 

15:30-17:30h 

9-13:30h 9-13:30h 

Equip directiu / Tutors / Coordinadores: Cal demanar cita prèvia i s’adaptarà a la disponibilitat 

                                                                     horària de cada estament. 

 

2.6 Marcs horaris de l’alumnat.  
Per tal de preservar el no contacte entre l’alumnat de diferents “grups bombolla” el 1r cicle 
de l’ESO té un marc horari diferenciat de la resta de nivells més grans.  
 

   Concreció d’entrades i sortides del recinte de l’aulari: 

NIVELL ACCÉS HORARI ENTRADA HORARI SORTIDA 

1r ESO Porta Entrada Emergències / Escala Lateral 8:05h 14:35h 

2n ESO Porta Entrada Principal / Escala Principal 8:05h 14:35h 

3r ESO Porta Entrada Principal / Escala Principal 7:55h 14:25h 

4t ESO Porta Entrada Emergències / Escala Lateral 7:55h 14:25h 

1r BAT Porta Entrada Emergències / Escala Lateral 8:05h 14:35h 

2n BAT Porta Entrada Emergències/ Escala Lateral 7:55h 14:25h 

 

      Distribució de classes per nivells i horaris: 
NIVELL 1a classe 2a classe 3a classe 4a classe 5a classe 6a classe 

1r ESO 8-9h 9-10h 10:20-11:20h 11:20-12:20h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

2n ESO 8-9h 9-10h 10:20-11:20h 11:20-12:20h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

3r ESO 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

4t ESO 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

1r BAT 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

2n BAT 8-9h 9-10h 10-11h 11:35-12:35h 12:35-13:35h 13:35-14:30h 

 

2.7 Guàrdies  

Les guàrdies del professorat que vetlla pel bon funcionament del centre, estan adaptades al 
marc horari que regeix l’Institut en el present curs escolar. 

Per tal de preservar el no contacte entre l’alumnat de diferents “grups bombolla” el 1r cicle 
de l’ESO té un marc horari diferenciat de la resta de nivells més grans.  
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GUÀRDIES 
 

Marc 
horari  

A 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.00 
- 

9.00 

 
Salvador AROCA 
Toni MORALES 
Eva TÉBAR 

Toni PEREIRO 
Olga SANMARTÍN 
Naima DOMINGO 

Susana GARCIA(*) 
Sandra CARRERAS 
Míriam RIALP 

Olga SANMARTÍN 

Marc RABANEDA 
Carme JAVALOY 
Jose CONTEL 

Albert NIETO 
Toni PEREIRO 
Eva TÉBAR 

9.00 
- 

10.00 

Marian RIVERO 
Frank JIMÉNEZ 

Gemma FONTANALS 

Pol MARZOUGOUG 
Mercè LLADÓ 
Neus TUSSELL 

Mercè LLADÓ 
David GARCÍA 

 

Helena ESCOLANO 
Encarna CAÑETE 
Anna BARRUFET 

Maribel BESTUÉ 
Míriam LIZANA 

Susana GARCIA(*) 
 

10.00 
- 

11.00 

Encarna CAÑETE 
Glòria de los SANTOS 

Yolanda POMAR 
Adriana PASCUAL (A/B) 

Àlvar BERNSUS 

Dani PRIETO 
Noemí CÀNOVES 

 

Lourdes FERNANDEZ 
Lluïsa COSTA 

Salvador AROCA 
Júlia SANZ 

Àlvar BERNSUS 

11.00 
- 

11.30 

Pol MARZOUGOUG 
Toni PEREIRO 
Jose CONTEL (*) 

Albert NIETO 
David GARCÍA 
Jose CONTEL 

Toni MORALES 
Frank JIMÉNEZ(*) 
Carme JAVALOY 

Mercè LLADÓ 
Míriam RIALP 

Àngela MORALES 

Anna BARRUFET 
Eduard BAYARRI 

Gemma FONTANALS 

11.30 
- 

12.30 

Toni MORALES 
Frank JIMÉNEZ 
Noemí CÀNOVES 

Frank JIMÉNEZ 
Mònica SANS 

Mònica SANS 
Núria GASOL 

Enrique CHICOTE 
David GARCÍA 

Luci MORO 
Bruna SERRA 
Albert NARDI 

12.30 
- 

13.30 

Anna NAVARRO 
Gemma FONTANALS 

Luci MORO 
 

Salvador AROCA 
Júlia SANZ 
Eva TÉBAR 

 

Eduard BAYARRI 
Sandra CARRERAS 

Ruth COSO 

Mercè LLADÓ 
Ruth COSO 

Glòria De los SANTOS 

Gemma SOLER 
Marian RIVERO 
Ruth COSO 

13.30 
- 

14.30 

Eduard BAYARRI 
Anna BARRUFET 
Olga SANMARTÍN 

Olga ORTEGA 
Adriana PASCUAL 
Àngela MORALES 

Neus TUSSELL 
Carme JAVALOY 
Àngela MORALES 

Olga ORTEGA 
Yolanda POMAR 

Susana GARCIA(*) 
Marian RIVERO 
Enrique CHICOTE 
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Marc 
horari 

B 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.00 
- 

9.00 

Salvador AROCA 
Eva TÉBAR 

Toni MORALES 

Toni PEREIRO 
Olga SANMARTÍN 
Naima DOMINGO 

 

Susana GARCIA(*) 
Sandra CARRERAS 
Míriam RIALP 

Olga SANMARTÍN  

Marc RABANEDA 
Carme JAVALOY 
Jose CONTEL 

Albert NIETO 
Toni PEREIRO 
Eva TÉBAR 

 

9.00 
- 

10.00 

Marian RIVERO 
Frank JIMÉNEZ 

Gemma FONTANALS 

Pol MARZOUGOUG 
Mercè LLADÓ 
Neus TUSSELL 

Mercè LLADÓ 
David GARCÍA 

 

Helena ESCOLANO 
Encarna CAÑETE 
Anna BARRUFET 

Maribel BESTUÉ 
Míriam LIZANA 

Susana GARCIA(*) 

10.00 
- 

10.20 

Dani PRIETO 
Júlia SANZ 

Sandra CARRERAS 

Raquel MONCAU 
Helena ESCOLANO 
Bruna SERRA 

Judit VENDRELL 
Lourdes FERNANDEZ 
Marian RIVERO(*) 

Raquel MONCAU 
Pep FARRÉ 
David GARCÍA 

Gemma SOLER 
Judit VENDRELL 
Míriam LIZANA 

 

10.20 
- 

11.20 

Gemma SOLER 
 

(Jose CONTEL11 a 11:35*) 

Bruna SERRA 
Olga SANMARTÍN 

Susana GARCIA (*) 
Raquel MONCAU 
Albert NARDI 

Maribel BESTUÉ 
Sandra CARRERAS 

 

David GARCÍA 
Yolanda POMAR 

11.20 
- 

12.20 

Maribel BESTUÉ 
Monica SANS 

Raquel MONCAU 
Pep Farré 

Míriam RIALP 

Lluïsa COSTA 
Enrique CHICOTE 

Helena ESCOLANO 
David GARCÍA 

 

Dani PRIETO 
Enrique CHICOTE 

12.20 
- 

12.35 

Bruna SERRA 
Lourdes FERNANDEZ 
Gemma SOLER 

Raquel MONCAU 
Helena ESCOLANO 
Lluïsa COSTA 

Raquel MONCAU 
Maribel BESTUÉ 
Míriam LIZANA 

Júlia SANZ 
Lluïsa COSTA 

Sandra CARRERAS 

Dani PRIETO 
Pep FARRÉ 

Maribel BESTUÉ 

12.30 
- 

13.30 

Anna NAVARRO 
Gemma FONTANALS 

Luci MORO 

Salvador AROCA 
Júlia SANZ 
Eva TÉBAR 

Ruth COSO 
Sandra CARRERAS 
Eduard BAYARRI 

Mercè LLADÓ 
Ruth COSO 

Glòria De los SANTOS 

Gemma SOLER 
Marian RIVERO 
Ruth COSO 

13.30 
- 

14.30 

Eduard BAYARRI 
Anna BARRUFET 
Olga SANMARTÍN 

Olga ORTEGA 
Adriana PASCUAL 
Àngela MORALES 

Neus TUSSELL 
Carme JAVALOY 
Àngela MORALES 

Olga ORTEGA 
Yolanda POMAR 

Susana GARCIA (*) 
Anna NAVARRO 
Enrique CHICOTE 
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2.8 Relació d’activitats didàctiques. Curs 2020-21. 1r trimestre.  

 

TRI DATA NIVELL DEPT/MATÈRIA ACTIVITAT LLOC HORA 

1r 29 octubre 1r BAT Economia Empresa Empresa digital Conferència Institut 10:00-11:00h 

1r 30 octubre ESO Tutoria Castaween Institut Matí 

1r 4 novembre 3r ESO Tutoria Taller Autoestima i imatge Diputació (D2) Institut Matí 

1r 6 de novembre 1r ESO Tutoria-E. Física Taller Esmorzar saludable Diputació (A5) Institut Tutories 1r ESO 

1r 11 novembre 2n ESO A Tutoria-Tecnologia Taller Pantalles Diputació (C3) Institut 8:00-10:00h 

1r 11 novembre 2n ESO B Tutoria-Tecnologia Taller Pantalles Diputació (C3) Institut 10:20-12:20h 

1r 11 novembre 2n ESO D Tutoria-Tecnologia Taller Pantalles Diputació (C3) Institut 12:35-14:35h 

1r 13 novembre 4t A Tutoria Taller 1s auxilis-Autoprotecció. Diputació (F2) Institut 8:00-11:00h 

1r 13 novembre 4t C Tutoria Taller 1s auxilis-Autoprotecció. Diputació (F2) Institut 11:30-14:30h 

1r 13 novembre 1r BAT C Tecnologia Tractament Residus Institut 10:00-11:00h 

1r 24 novembre 2n ESO C Tutoria-Tecnologia Taller Pantalles Diputació (C3) Institut 8:00-10:00h 

1r 24 novembre 2n ESO E Tutoria-Tecnologia Taller Pantalles Diputació (C3) Institut 10:20-12:20h 

1r 17i24/11 - 1/12 ESO3 A-B-C Tutoria-C. Naturals Taller Sexualitat i Riscos Diputació Institut 12:30-14:25h 

1r 25 novembre ESO-BAT Tutoria Lectura Manifest contra violència gènere Institut 9-15h 

1r 26 novembre 2n BAT Tutoria UPF Xerrada Institut 13:30-14:30h 

1r 27 novembre 4t B Tutoria Taller 1s auxilis-Autoprotecció. Diputació (F2) Institut 8:00-11:00h 
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1r 27 novembre 4t D Tutoria Taller 1s auxilis-Autoprotecció. Diputació (F2) Institut 11:30-14:30h 

1r 21 desembre ESO i BAT1 Tutoria Concurs de decoració de portes d’aula Institut 8-11h 

1r 21 desembre ESO i BAT1 Tutoria Jornada esportiva Pel municipi 

(exteriors) 

11-14:30h 

8 sortides d’activitat esportiva de vela a 2n ESO entre setembre i desembre. 

 
Relació d’activitats didàctiques. Curs 2020-21. 2n trimestre. 
 

TRI DATA NIVELL DEPT/MATÈRIA ACTIVITAT LLOC HORA 

2n 19 gener 3r ESO Català / Socials / ViP Taller RAP Institut  

2n 2 febrer 3r ESO Català / Socials / ViP Taller RAP Institut  

2n 10.11.12 febrer ESO-BAT Interdepartamental Jornades Culturals Institut  

2n 26 febrer 3r ESO Català / Socials / ViP Taller RAP Institut  

2n 24 març 1r i 2n BAT Tecnologia Sortida al Tibidabo Barcelona  

2n  3r ESO Tutoria-E. Física Taller D2. Autoestima i Imatge. Institut  

2n  4t ESO Tutoria-E. Física Taller F2. Autoprotecció. Institut  
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2.9 Projectes i Activitats didàctiques generals. Curs 2020-21. 

Seguint els projectes engegats en cursos anteriors d’interès per a la comunitat educativa, ens proposem continuar-los en funció de la 

circumstància de risc de pandèmia. Els ítems marcats en fúcsia resten aturats mentre la seva realització no sigui segura.  

Estades Lingüístic-Internacional Curricular/Interdisciplinar Sòcio-Sanitari 

Colònies. 1r ESO.  
Pla de l’Estany. 

Lliga de Debat. Ll. catalana-
castellana. 4t ESO-1r BAT 

Jornada PI. 2n ESO i 6è/5è Primària. 
 

Activitat tutorial d’acollida 1r ESO. La 
Granja. Sta Maria de Palautordera. 

Colònies. 2n ESO. 
Pla de l’Estany. 

Cultura i Valors 1r/2n en anglès 
(alguns projectes) 

Proj. Interdisciplinars. 1r/2n/3r ESO. Taller “La diversitat” 1r/2n/3r ESO.  
Consell Comarcal Maresme. 

Estada a la neu. 3r ESO. 
Port del Comte. 

Optatives llengua alemanya i 
francesa a 1r/2n/3r/4t ESO  

Projecte diversificació curricular. 
PONT. 3r/4t ESO. 

Prevenció Consum Drogodependèn- 
cies. Diputació BCN. ESO.  

Estada lingüística. Oxford. 
4t ESO. 

Intercanvi alumnat autòcton-
alemany en família. 

Servei comunitari 4t ESO.  Projecte “Sostenibilitat”. ESO. 
Introducció “boc’n’rolls”. * 

Museus Madrid. ViP 4t ESO i 
Història de l’art 2n BAT.  

Preparació obtenció FIRST anglès 
(alumnes pre-seleccionats) 

Projecte “Reacciona”. 4t ESO. ViP. Manifest 25-N. 
Activitats contra violència masclista. 

Visita cultural a Cotlliure. 
Francès. 3r i 4t ESO. 

Preparació obtenció DELF francès 
(alumnes pre-seleccionats) 

Setmana de Sta. Cecília. ESO i BAT. 
Música. 

Tallers d’habilitats socials i de 
prevenció del búllying. 1r ESO. 
E.Social i EAP dins les J. Culturals.  

Viatge cultural. 1r BAT. 
 

Intercanvi epistolar amb Institut de 
Frangy. Francès. 

Proves Cangur de Matemàtiques. 
ESO i  BAT. 

Programa Salut i Escola. ESO i BAT. 

 
 

Jornada d’acolliment a alumnat 
d’un lycée francès. 

Setmana de la Ciència. ESO i BAT. 
Ciències Naturals. 

Voluntariat Serveis Socials. 
Casal d’Avis. 1r BAT. 

  Jornades Culturals. ESO i BAT. Festa Graduació 4t ESO al Centre. 
 

  Diada de Sant Jordi. ESO i BAT. 
 

Festa Graduació 2n BAT fora del 
Centre. 

  Taller RAP 3r ESO.  
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3. Propostes de millora de Centre. 

Classificarem les actuacions del nou equip directiu i les propostes de millora de l’equip 

docent, previstes per al present curs escolar, en els següents blocs: 

 

- Objectius de millora de cohesió social i comunicació.  

- Objectius de gestió del centre   

- Objectius de millora competencial i resultats acadèmics de l’alumnat.  

- Objectius d’atenció a la diversitat en el centre. 

 

El punt de partida serà el Projecte de Direcció 2020-24 presentat per a iniciar aquesta nova 

etapa i la realitat socio-sanitària que estem vivint. 

 

- 3.1 OBJECTIUS DE MILLORA DE COHESIÓ SOCIAL I COMUNICACIÓ. 

Objectiu 1: Actualitzar i donar transparència als documents oficials i/o interns del centre.  

Objectiu 2: Vetllar per la convivència entre l’alumnat del centre. Realització de tasques 

                   educatives per pal·liar conductes improcedents. 

Objectiu 3: Millorar els recursos informàtics i tecnològics del centre. 

Objectiu 4: Reorganitzar els espais de comunicació: web / revista / xarxes socials. 

Objectiu 5: Celebració de festes consensuades pel Centre amb conscienciació de valors. 

Objectiu 6: Consolidar la col·laboració amb les entitats municipals corresponents. 

Objectiu 7: Millorar l’augment de matriculació des dels centres adscrits. 

 

- 3.2 OBJECTIUS DE MILLORA DE GESTIÓ. 

Objectiu 1: Pautar i reorganitzar les reunions periòdicament. 

Objectiu 2: Potenciar recursos en benefici de la sostenibilitat. 

Objectiu 3: Implementar mesures preventives vers la pandèmia. 

Objectiu 4: Potenciar la formació del professorat. 

Objectiu 5: Gestió econòmica i administrativa. 
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-    3.3 OBJECTIUS DE MILLORA COMPETENCIAL I DE RESULTATS ACADÈMICS.  

Objectiu 1: Coordinar interdepartamental, per àmbits, sobre aspectes curriculars comuns.  

Objectiu 2: Analitzar i valorar comparativament resultats propis i de proves externes. 

Objectiu 3: Potenciar les competències lingüístiques. 

Objectiu 4: Presentar tasques ben elaborades a concursos, premis... per a motivar 

l’alumnat. 

Objectiu 5: Millorar els resultats acadèmics del nostre alumnat, en funció dels obtinguts el 

passat curs escolar.  

Cal tenir en compte, però, que el passat va ser un curs adaptat a la situació socio-sanitària 

apareguda repentinament, en la qual encara ens trobem i, per tant, preveiem que no variarà 

substancialment.  

 

- 3.4 OBJECTIUS DE MILLORA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 

Objectiu 1: Acció tutorial per a vetllar per a les realitats de tots els alumnes i detectar 

situacions anòmales amb àmplia implicació de l’Orientador/a i altres especialistes. 

Objectiu 2: Assegurar la inclusivitat de tot l’alumnat sense diferenciar-ne les condicions: 

acadèmiques, socials, lingüístiques… 

Objectiu 3: Actualització i aplicació del nou pla d’acollida de l’alumnat nouvingut per a una 

bona i ràpida integració. 

Objectiu 4: Pla d’orientació adreçat al 2n cicle de l’ESO i Batxillerat.  

Objectiu 5: Ús de la gestió de la diversitat per a disminuir la ràtio d’alumnes al 1r cicle ESO 

i al Batxillerat. 

 

4. Indicadors d’avaluació dels objectius i estratègies proposats. 

Proposem com a indicadors d’avaluació per a la memòria de la present PGAC, tant els de 
procés com els de progrés. Per tant, assignem la previsió. 

Indicadors de procés: grau d’execució / grau de qualitat / grau d’impacte. 

Indicadors de progrés: gens / millorable / força / molt  ---  % d’èxit. 
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Actuacions previstes en la Programació General Anual de Centre per implementar estratègies, actuacions i 
indicadors d’assoliment dels objectius proposats per al present curs.   

1. Àmbit: Cohesió Social i Comunicació.  

 

Objectiu 1: Actualitzar i donar transparència als documents oficials i/o interns del centre.  

Objectiu 2: Vetllar per la convivència entre l’alumnat del centre. Realització de tasques educatives per pal·liar conductes improcedents. 

Objectiu 3: Millorar els recursos informàtics i tecnològics del centre. 

Objectiu 4: Reorganitzar els espais de comunicació: web / revista / xarxes socials. 

Objectiu 5: Celebració de festes consensuades pel Centre amb conscienciació de valors. 

Objectiu 6: Consolidar la col·laboració amb les entitats municipals corresponents. 

Objectiu 7: Millorar l’augment de matriculació des dels centres adscrits. 

 

Estratègia 1.1  Actualitzar i donar transparència als documents oficials 
i/o interns del centre. 

Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

 

- Confeccionar la PGAC i el Pla d’Obertura de Centre.  

- Confeccionar el Pla de convivència / el Pla de Comunicació / Pla 

TAC. 

- Actualitzar NOFC / Pla d’acollida del professorat / Pla d’acollida de 

l’alumnat / PAT. 

- Actualitzar documents per a les famílies: Carta de compromís 

educo-sanitari, Protocol d’higiene i salut, Protocol de l’ús de 

Chromebooks per alumnat d’ESO1, Protocol de l’ús de dispositius 

portàtils a l’Institut ESO 2-3-4 / BAT 1-2. 

- Publicar al web del centre els documents informatius de centre. 

Direcció 
 
Direcció/Comissions 
 
Direcció/Coordinació 
 
 
Direcció 
 
 
 
 
Direcció 

Memòria/Normativa 
 
Normativa/Models 
 
Realitat centre 
 
 
Normativa/Centre 
 
 
 
 
Del centre 

100% elaborat  
 
66% elaborat 
 
100% elaborat 
 
 
100% elaborat 
 
 
 
 
100% aplicat 

80% aplicat vs pandèmia 
 
Per aplicació curs vinent 
 
Aplicació immediata 
 
 
Aplicació immediata 
 
 
 
 
Aplicació immediata 
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Estratègia 1.2 Vetllar per la convivència entre l’alumnat del centre. 
Realització tasques educatives per pal·liar conductes improcedents. 

Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Coneixement per part de l’alumnat de la NOFC i aplicació de la 
mateixa.  

 
- Vetllar per la convivència entre l’alumnat del centre. Realització de 

tasques educatives per pal·liar conductes improcedents. 

Coordinació/Tutories/
Convivència 
 
 
Direcció/Convivència 

NOFC centre 
 
 
Relació tasques 
socials i educatives 

Molt 
 
 
Força 

Aplicació immediata 
 
 
Aplicació immediata 

Estratègia 1.3 Millorar els recursos informàtics i tecnològics del centre. Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Millorar els recursos informàtics i tecnològics del centre: aplicació 

del pla digital del Dept d’Educació / instal.lació de suport wifi / 

adquisició de nous dispositius de treball al centre (ordinadors, 

càmeres, projectors, telèfon mòbil...). 

 

Direcció/TAC/Dept 
Educació/AMPA 

Dept Educació 
AMPA 
Pressupost centre 

80% assolit: 
Pendent renovació  

Wifi resolta 
Dispositius professorat i 
alumnat assignats 
Telefonia Direcció 
resolta 
Aplicació recursos Dept 
 

Estratègia 1.4 Reorganitzar els espais de comunicació: web / revista / 
xarxes socials / comunicació àgil amb la comunitat educativa. 

Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Reorganitzar els espais de comunicació: web / revista / xarxes 

socials. 

- Augmentar i agilitzar el contacte amb les famílies mitjançant 

recursos adients: agenda / e-mail / ieduca / ieduca-Tokapp / 

videoconferències / entrevistes personals (si la situació així ho 

permet).  

- Formularis de satisfacció per a les famílies. 

- Implicar les famílies en les activitats del centre. 
 

Direcció/Comissions 
 
 
Direcció/Tutories/ 
Coordinació/Famílies 
 
 
 
Direcció/Tutories 
 
Direcció/Coordinació/
AMPA 

TIC-Revista i 
Comunicació 
 
Mail corporatiu/ 
Ieduca 
Wifi en bon 
funcionament 
 
Formularis on-line 
 
Propostes 
conjuntes 

100% elaborat 
 
 
90% d’èxit en 
funció de l’estat de 
totes les famílies 
 
 
100% aplicació al menys 
a ESO 1i4 / BAT 2 
 

Augment d’un 10% 
envers curs anterior 

Tot renovat 
 
 
Execució complerta 
Èxit de qualitat segons 
recursos tecnològics 
Impacte segons famílies 
 
Èxit de participació: mínim 60% 
Èxit d’impacte: nota mitjana per 
sobre del 7 

10% més d’implicació de 
les famílies 
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Estratègia 1.5 Celebració de festes consensuades pel Centre amb 
conscienciació de valors. 

Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Celebració de festes consensuades pel Centre amb conscienciació 

de valors: Castanyada (Castaween), 25N, 8M, Sant Jordi, Jornada 

esportiva, Jornades Culturals, Finals de trimestre (concurs de 

portes, calendari d’advent…). 

Direcció/Comissió de 
festes i activitats/ 
Coordinació 

Pressupost centre 
Idees Comissió de 
festes i activitats 

Realitzar un 60% 
de les celebracions 
previstes, segons 
situació pandèmia 

Execució presencial 50% 
Execució format virtual 
50% 

Estratègia 1.6 Consolidar la col·laboració amb les entitats municipals 
corresponents. 

Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Col·laboració amb l’Ajuntament: Cessió de pistes esportives / 

Participació en projectes mutus (Pla d’Orientació - Projecte 

Reacciona - Tallers Diputació). 

- Col·laboració amb Serveis Socials / Psicòloga municipal. 

- Col·laboració amb entitats esportives. 

- Col·laboració amb les escoles de Primària: Reprendre el dia PI / 

Reprendre el seminari Primària-Secundària i iniciar-lo en llengües 

estrangeres.  

 

Direcció/Departaments 
 
 
 

Direcció/Orientació 
 
Direcció/Coordinació 
 
Direcció/Departaments 
lingüístics i matemàtic 

Ofertes Ajuntament 
Ofertes Diputació 
Ofertes Centre 
 
CAD/Comissió social 
 
Voluntariat per JJCC 
 
CRP i centres 
participants 

100% participació 
 
 
 
90% col·laboració 
 
20% activitats JJCC 
 
30% d’execució 
segons situació 
actual risc pandèmia 

Execució segura  Qualitat i 
Impacte: repercussions ben 
valorades isignificatives 
 

80% èxit impacte 
 
Valoració alumnat i docents 
 
 
Execució per pandèmia 
Qualitat: valoració implicats 
Impacte: avenços didàctics 

Estratègia 1.7 Millorar l’augment de matriculació des dels centres 
adscrits. 

Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Millorar l’augment de matriculació des dels centres adscrits: 

Participar en la publicitat municipal / Reestructuració de la Jornada 

de Portes Obertes (nou format / nova guia/ protagonisme de 

l’alumnat) / Visita a les famílies de 6è de Primària. 

Direcció/Claustre/ 
Comissió TIC/ 
Comissió Activitats/  
 
 
 
 
 

Xerrades Direcció a 
Escoles adscrites 
Format virtual JPO 
Col·laboració 
Ajuntament 
 
 
 
 

Augment 5% 
matriculació 
centres adscrits 
 
 
 
 

Qualitat: disminuir la no 
matriculació d’alumnat 
en l’únic centre de 
secundària del municipi 
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2. Àmbit: Gestió de Centre. 
Objectiu 1: Pautar i reorganitzar les reunions periòdicament. 

Objectiu 2: Potenciar recursos en benefici de la sostenibilitat. 

Objectiu 3: Implementar mesures preventives vers la pandèmia. 

Objectiu 4: Potenciar la formació del professorat. 

Objectiu 5: Gestió econòmica i administrativa. 

Estratègia 2.1  Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Convocatòria de tres reunions de delegats al curs mínim. 

- Convocatòria de tres reunions de claustre al curs mínim. 

- Convocatòria de tres reunions de consell escolar al curs mínim. 

- Per ajustar-nos a la nova normativa del Departament de 24 hores 

presencials del professorat, s’han adaptat les reunions de les 

diverses coordinacions.  

- Reunions de professorat de més de 5 persones en horari de tarda i 

telemàtiques. 

- Creació de comissions de treball del professorat per a la incentivació 

de tasques de millora al centre. 

Direcció/Coordinació 
 
Direcció/Claustre 
 
Direcció/Resta sectors 
 
Direcció 
 
 
 
Direcció/Coordinació/ 
Caps Departament 
 
Direcció/Caps 
Comissions 

Entorn virtual 
 
Entorn virtual 
 
Entorn virtual 
 
Presencials/Virtuals 
 
 
Entorn virtual 
 
 
Agrupament tots 
docents on vulguin 

100% execució 
 
100% execució 
 
100% execució 
 
90 % execució 
 
 
100% execució 
 
 
Reunions entre 24-
30h.Convocatòria lliure 

90% assistència 
 
90% assistència 
 
90% assistència 
 
Temporització quinzenal 
 
 
E.docents/Àmbits/Depts/ 
E.gestió virtual tardes 
 
5 reunions/curs mínim 
Resultats nous i creatius 

Estratègia 2.2 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Documentació digitalitzada entre el professorat: Ieduca / Moodle / 

Drive / e-mail. 

- Utilització de recursos digitals amb l’alumnat: Moodle / Classroom / 

e-mail / agenda en format paper. 

- Comunicacions digitalitzades amb les famílies:Telefònica/e-mail/ 

videoconferències/Ieduca/Actualització dades famílies... 

Coordinació Moodle/ 
TIC/Secretaria/Direcció 
 
Direcció Moodle/ 
TIC/Coordinació/ 
Claustre 
 

Direcció/Secretaria/ 
TIC/Tutories 

Plataformes 
esmentades 
 
Plataformes 
esmentades 
 
Plataformes 
esmentades 

90% recursos 
virtuals 
 
60% recursos 
virtuals 
 
90% recursos 
virtuals 
 

Reducció 50% paper 
 
 
Reducció 40% paper 
 
 
Reducció 80% paper 
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- Millora en l’evolució de la sostenibilitat en el centre: reciclatge / 

agents verds / difusió i publicitat... 

Comissions SOS/ 
Revista i Xarxes soc/ 
DeptViP/Coordinació 

Contenidors 
reciclatge/Material 
publicitari 

50% augment 
reciclatge divers 

Impacte en reciclatge i 
reducció: paper, rebuig, 
orgànica, envasos 

Estratègia 2.3 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Gestió de convivència: Mesures de correcta implementació de 

material de prevenció del covid-19 amb la col·laboració de les 

famílies / Agilització setmanal de les mesures correctores i 

educatives de conductes incorrectes. 

- Gestió de les pràctiques fora del centre del projecte PONT, el Servei 

Comunitari, els Treballs de Síntesi o Projecte de Recerca preservant 

la seguretat en el moment de risc de pandèmia.  

- Dinamització dels esbarjos: competicions esportives / ... 

Comissió convivència / 
Tutories/Consergeria/ 
Direcció/Docents 
 
 
 
Orientació/Coordinació/ 
Direcció/Ajuntament 
 
 
Coordinació/Dept EF 

NOGC 
 
 
 
 
NOFC/Convenis 
Ajuntament 
 
 
Material E.Física 

90% aplicació mesures 
covid 50% disminució  
exclusions i 10% 
comunicats conflicte 
 
 

Superar el 90% 
d’assistència alumnat 
 
 
0% ús mòbil / 50% 
participació activitats 

Implementació mesures 
covid. Impacte: sense 
sancions. 
Reducció partes 
 
 
Valoració entitats exteriors 
 
 
0% alumnat solitari/augment 
participació quan ho permeti el 
risc de pandèmia. 

Estratègia 2.4 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Tallers / Formació de centre per al professorat. 

- Formació telemàtica del professorat i del PAS. 

Direcció/Claustre 
 
Direcció/Claustre/CRP 

Pressupost centre 
 
CRP 

No previsió: pandèmia 
 

60% docents-20% 
PAS, formació mínim 

 

Execució si és possible 
 
Impacte: aplicació en 
l’alumnat 

Estratègia 2.5 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Manteniment l’equilibri pressupostari, amb especial incidència en 
reserves per a gestió d’imprevistos. 

 
- Revisió i millora dels fluxos de treball a administració i gestió 

documental. 
 

- Trasllat arxiu documental històric.  
-  

Direcció/Secretaria 
 
 
Direcció/Secretaria/  
Consergeria 
 
Secretaria 

Dept Educació / 
Programa informàtic 

 
Plataformes 
informàtiques 
 
Nou espai d’arxiu 
 
 

Romanent d’un 
10% del pressupost 
 
50% reducció 
gestió en paper 
 
Actualització i 
localització arxiu 

Qualitat: acomplir 
despeses pressupost 
 
Reducció  de presencialitat 
a consergeria i secretaria 

 
Qualitat: seguretat de la 
documentació històrica 
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3. Àmbit: Millora competencial i resultats acadèmics de l’alumnat. 
 
Objectiu 1: Coordinar interdepartamental, per àmbits, sobre aspectes curriculars comuns.  

Objectiu 2: Analitzar i valorar comparativament resultats propis i de proves externes. 

Objectiu 3: Potenciar les competències lingüístiques. 

Objectiu 4: Presentar tasques ben elaborades a concursos, premis... per a motivar l’alumnat. 

Objectiu 5: Millorar els resultats acadèmics del nostre alumnat, en funció dels obtinguts el passat curs escolar.  

 

Estratègia 3.1 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Unificació de criteris d’avaluació, per àmbits i per competències 

transversals. 

- Implementació i evolució de treball competencial i per projectes 

interdisciplinaris. 

Departaments / 
Coordinació 
 
Departaments / 
Equips docents 

Reunions quinzenals 
 
 
Reunions setmanals 

Millora notes àmbits 
 
 
Millora notes matèries 

50% unificació criteris 
 
 
Mínim de 3 projectes 
interdisciplinaris / nivells 
 

Estratègia 3.2 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Realització de simulacres de proves diagnòstiques a 4t ESO. 

- Realització de proves de simulació de les PAU a Batxillerat. 

- Seguiment d’ex-alumnes per tal de tenir la retroalimentació sobre les 

mancances i/o les fortaleses del sistema.  

- Augment de títols de graduat escolar en ESO 

- Manteniment-Millora en els resultats de mitjana de batxillerat i de les 
PAU. 

 

 

Departaments/Coordinació 
 
Departaments/Coordinació 
 
Coordinació BAT-Direcció 
 
 
 
Coordinació ESO/Docents 
 

Proves cursos anteriors 
 
Proves cursos anteriors 
 

e-mails de contacte 
 
 
Programacions 
competencials 

Millora qualificació 
 
95%superació PAU 
 
70% seguiment alumnat 
 
 
85% d’alumnat graduat 
 
85% d’alumnat graduat 

Mínim d’un simulacre-matèria 
 
Mínim d’un simulacre-matèria 
 
Estadística actuacions post 
secundària 
 

85% d’elecció en 1a opció. 
 
70% d’elecció en 1a opció. 
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Estratègia 3.3 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Millora del nivell de llengua anglesa amb la col·laboració de matèries 

no lingüístiques amb projectes en anglès. 

- Suport extra de llengua anglesa per alumnat necessitat, en hores 

d’esbarjo, alternatives. En aquest curs, la seva pràctica dependrà de 

la possibilitat de barreja entre alumnat de diferents grups-bombolla. 

- Estada lingüística a Oxford si la situació epidemiològica ho fa viable. 

- Acolliment d’alumnat provinent de França en una jornada 

d’intercanvi, només si el risc de pandèmia ho fa factible.  

- Implementació de la llengua alemanya a 4t ESO. 

- Iniciació a l’intercanvi entre alumnat autòcton-alemany, si la situació 

epidemiològica ens ho permet. 

Dept Estrangeres/Altres 
Departaments/Coordinació 
 
 
Dept Estrangeres/Direcció 
 
 
 
Dept Estrangeres/Direcció 
 
Dept Estrangeres/Direcció 
 
 
Dept Estrangeres/Direcció 
 
 
Dept Estrangeres/Direcció 
 

Programacions 
didàctiques 
 
Disposició horària 
docent 
 
 
Acadèmia GB 
 
Lycée francès 
 
 

Professorat titulat 
 
Gymnasium alemany 
 
 

20% millora 
qualificacions anglès 
 
20% augment 
aprovats en anglès 
 
 
10% possibilitats d’acció 
 
 
10% possibilitats d’acció 
 
 
100% d’implementació 
 
10% possibilitats d’acció 

Qualitat: projectes en anglès 
 
 

Motivació alumnat en la 
superació de la matèria 
 
 
Aprenentatge cultura 
britànica 
 
Aprenentatge cultura 
francesa 
 
3a llengua estrangera ESO 
 
Aprenentatge cultura 
alemanya 

Estratègia 3.4 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Participació en la Lliga de Debat, si la situació epidemiològica així 

ens ho permet. 

- Col:laboració amb universitats per a la millora dels TdR. 

- Participació en premis per a TdR o altres àmbits de treball. 

Dept Lingüístics/Direcció 
 
 
Coordinació BAT 
 
Coordinacions ESO i BAT 

Disposició horària 
docent 
 

Universitats 
 
Convocatòries oficials 

10% possibilitats d’acció 
 
 
10% més participació 
 
10% més participació 

Millora oratòria i dialèctica 
alumnat escollit 
 
Motivacions àmbits 
 
Motivacions àmbits 

Estratègia 3.5 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Millora en els resultats de l’àmbit lingüístic català i castellà. 

- Romandre per sobre de Catalunya en els resultats CCBB 4t. 

- Millora en les matèries comunes d’opció del BAT social-humanístic. 
 
- Major superació de les proves PAU a l’alumnat de 2n BAT 

Departaments llengües 
 
Departaments/Coordinació 
ESO 

Departaments/ 
Coordinació BAT 
Departaments / 
Coordinació BAT 

 

Programacions  
 
Programacions 
Programacions / 
Orientació ESO 
 
Programacions 

Reducció 10% 
d’alumnat suspès 
 
Superar 10% resultats 
 
Superar 10% resultats 
 
Superació PAU 98% 

 

Qualitat: millora competencial 
 
 
Qualitat: millora competencial 
 
Alumnat orientat al batxillerat 
 
Alumnat orientat al batxillerat 
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4. Àmbit: Atenció a la diversitat. 
 
Objectiu 1: Acció tutorial per a vetllar per a les realitats de tots els alumnes i detectar situacions anòmales amb àmplia implicació de l’Orientador/a i altres 

especialistes. 

Objectiu 2: Assegurar la inclusivitat de tot l’alumnat sense diferenciar-ne les condicions: acadèmiques, socials, lingüístiques… 

Objectiu 3: Actualització i aplicació del nou pla d’acollida de l’alumnat nouvingut per a una bona i ràpida integració. 

Objectiu 4: Pla d’orientació adreçat al 2n cicle de l’ESO i Batxillerat. Sortides acadèmiques i professionals en un futur immediat. Saló Ensenyament / 

J.O. Alt Maresme. 

Objectiu 5: Ús de la gestió de la diversitat per a disminuir la ràtio d’alumnes al 1r cicle ESO i al Batxillerat. 

 
Estratègia 4.1 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 

(previsió) 
Indicadors procés 

(previsió) 

- Actualització i agilització dels PI’s sempre ben documentats.  

- Coordinació periòdica d’especialistes: EAP, Educadora Social, 
Psicòloga Municipal, Orientadors del centre. 

 

Orientació/Tutories 
 
Orientació/Coordinació 

Diagnosis especialistes 
 

CAD / Comissió 
social 

100% Aplicació PI  
 
3 CAD mensuals 
1 CS mensual 

Data execució: 30 octubre 
 

Impacte: en la millora de 
l’alumnat amb NEE 

Estratègia 4.2 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Suport a alumnes amb NEE mitjançant el professorat d’orientació i 

no amb matèries optatives de reforç, ja que aquestes matèries són 

d’oferta obligatòria a tot l’alumnat (a excepció de les llengües 

estrangeres) per tal de reduir la mobilitat en el context de pandèmia. 

- Recuperar el Pla de suport d’habilitats socials per al 1r cicle d’ESO 

en coordinació amb l’educadora social, la psicòloga municipal i la 

representant de l’EAP. 

- Detecció de problemàtiques i derivació a suport dels mecanismes 
pertinents de “Pla Educatiu de Vila”. 

Orientació/Tutories 
 
 
 
 
Orientació/Serveis 
Socials/Psicòloga  
Municipal/EAP/ 
 
Orientació/Direcció/ 
Ajuntament/Tutories 
 

Dedicació horària 
 
 
 
 
Distribució d’horari 
CAD / Comissió 
social 
 
CAD / Comissió 
Social / Tutories 
 

20% atenció 
individualitzada a 
cada alumne NEE 
 
 
33% implementació 
al 3r trimestre per 
situació sanitària 
 
% d’avaluació de 
casos 
 

Impacte: en la millora de 
l’alumnat amb NEE 
 
 
 
Impacte: en la millora de 
l’alumnat amb poques 
habilitats socials 
 
% de reconducció de 
casos envers la detecció 
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- Iniciació d’un Pla d’excel·lència per alumnat avantatjat. 

- Organització de matèries optatives lingüístiques d’ampliació: Anglès 

/ Francès / Alemany. 

 

Comissió al específic 
 
Depart estrangeres 

Planificació horària 
 
Aules específiques 

+ 10% nous plans 
 
Oferta a tota l’ESO 

Qualitat: millora habilitats 
 
Augment 20% demanda 

Estratègia 4.3 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Mantenir, per necessitat de l’alumnat nouvingut, la dotació al menys 

de ½ Aula d’Acollida. 

- Col·laboració i formació per als docents de l’Aula d’Acollida. 
 
 

Direcció/Orientació 
 
 
Orientació/LIC 

LIC 
 
 
LIC / CRP 

Oferta alumnat NISE 
 
 
Assistència formació 
tutor Aula Acollida 

Adquisició llengua 
 
 
Qualitat i Impacte en 
l’evolució d’alumnat AA 

Estratègia 4.4 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Desenvolupament del Projecte de diversificació curricular PONT per 

alumnes de 3r i 4t.  

- Servei comunitari per a l’alumnat de 4t ESO adaptades a gustos i/o 

capacitats. 

- Sortides acadèmiques i professionals en un futur immediat. Saló 

Ensenyament / Jornada d’Orientació, Alt Maresme. 

 

Orientació/Coordinació 
 
 
Orientació/Coordinació 
 
 
Orientació/Coordinació 

PI i adaptacions 
Ajuntament/Empreses 

 
Ajuntament / Empreses 
 
 

CRP 

90% graduats 
escolars 
 
90% assistència 
 
50% possibilitat 
assistència per risc 
de pandèmia 

90% superació àrees 
 
 
Valoració entitats 
 
Qualitat: orientació 
alumnat després de 
l’ESO 

Estratègia 4.5 Responsabilitat Recursos Indicadors progrés 
(previsió) 

Indicadors procés 
(previsió) 

- Redistribució del professorat i de les activitats docents per 
aconseguir més línies internes a 1r cicle d’ESO i BAT. 

 
 

Direcció 
 
 

Reforç professorat 
Dept Educació 
Redistribució 
activitats docents 
 

Un grup més per a 
1r i 2n ESO / 1r i 2n 
BAT 
 
 

Qualitat: Millora ràtio i 
conseqüent millora notes 
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5. Propostes de millora dels Departaments didàctics. 
 
Institut Llavaneres. Departaments de: Llengua catalana i Literatura. 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21 

 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

Poc hàbit lector. Incentivar el gust i plaer per 

la lectura. 

Realitzar una hora de lectura setmanal, dins de 

l’horari setmanal de l’estudiant (a més de les 

possibles incorporacions de matèries optatives 

que siguin de lectura). 

Fer llegir els alumnes en veu alta. 

Dificultats en la 

psicomotricitat fina (alguns 

estudiants de primer venen 

sense saber dibuixar bé les 

lletres). 

Fer la lletra llegible. Exercicis específics per fer un bon traç de la 

lletra, abans dit “cal·ligrafia”. Cal cooperació 

amb el departament de Visual i Plàstica. 

 

Poca redacció (augmenta el 

nombre d’estudiants que 

responen les qüestions de 

les diverses proves amb una 

paraula). 

Aprendre a redactar. Saber 

explicar-se amb més d’una 

paraula. 

Exercicis específics que suposin la redacció. 

Reduir, per tant, els exercicis de resposta curta 

i incentivar els exercicis de resposta llarga. 

Aquesta proposta hauria de  fer-se extensiva a 

tots els departaments. 

Dificultats per entendre 

textos (sobretot si el text és 

llarg i presenta certa dificultat 

lèxica). 

Millora en la comprensió 

lectora. 

Fomentar la lectura a totes les matèries. Per a 

una bona comprensió lectora dels alumnes és 

necessari que la lectura i comprensió es treballi 

des de totes les àrees. 

Estudiants que mostren poc 

interès cap a les humanitats. 

Estimular el gust per les 

diverses manifestacions 

culturals que tenen relació 

amb la literatura. 

Sortides al teatre. 

Visitar exposicions. 

Rutes literàries. 

Muntar concursos literaris. 

Anada a conferències. 

Lectura de fragments de clàssics. 

 

Estudiants amb poc sentit 

crític, poca autonomia i 

iniciativa personal. 

Desenvolupar l’esperit 

crític, l’autonomia i la 

iniciativa personal dels 

estudiants. 

Les propostes han de venir de part de totes les 

àrees. Per aquesta raó proposem organitzar 

sortides, conferències, lectures que es puguin 

treballar des de diverses àrees o departaments. 

Poc interès cap a la poesia. Iniciar un impuls cap a la 

lectura de la poesia. 

Llegir i comentar poesia al primer cicle de l’ESO. 

Muntar concursos literaris. 
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Institut Llavaneres. Departament de: Llengua castellana i Literatura. 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21 

 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

Poca lectura. Incentivar el gust i plaer per 

la lectura. 

Realitzar una hora de lectura setmanal, dintre de 

l’horari setmanal de l’estudiant (a més de les 

possibles incorporacions de matèries optatives 

que siguin de lectura). 

Fer llegir els alumnes en veu alta. 

Dificultats en la 

psicomotricitat fina (alguns 

estudiants de primer venen 

sense saber dibuixar bé les 

lletres). 

Fer la lletra llegible. Exercicis específics per fer un bon traç de la 

lletra, abans dit “cal·ligrafia”. Cal cooperació amb 

el departament de Visual i Plàstica. 

 

Poca redacció (augmenta el 

nombre d’estudiants que 

responen les qüestions de 

les diverses proves amb una 

paraula). 

Aprendre a redactar. Saber 

explicar-se amb més d’una 

paraula. 

Exercicis específics que suposin la redacció. 

Reduir, per tant, els exercicis de resposta curta i 

incentivar els exercicis de resposta llarga. 

Aquesta proposta ha de  fer-se extensiva a tots 

els departaments. 

Dificultats per entendre 

textos (sobretot si el text és 

llarg i presenta certa dificultat 

lèxica). 

Millora en la comprensió 

lectora. 

Fomentar la lectura a totes les matèries. Per a 

una bona comprensió lectora dels alumnes és 

necessari que la lectura i comprensió es treballi 

des de totes les àrees. 

Estudiants que mostren poc 

afecte cap a les humanitats. 

Estimular el gust per les 

diverses manifestacions 

culturals que tenen relació 

amb la literatura. 

Sortides al teatre. 
Visitar exposicions. 
Rutes literàries. 
Muntar concursos literaris. 
Anada a conferències. 
 

Estudiants amb poc sentit 

crític, poca autonomia i 

iniciativa personal. 

Desenvolupar l’esperit 

crític, l’autonomia i la 

iniciativa personal dels 

estudiants. 

Les propostes han de venir de part de totes les 

àrees. Per aquesta raó proposem organitzar 

sortides, conferències, lectures que es puguin 

treballar des de diverses àrees o departaments. 

Poc afecte cap a la poesia. Iniciar un impuls cap a la 

lectura de la poesia. 

Llegir i comentar poesia al primer cicle de l’ESO. 

Muntar concursos literaris. 
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Institut Llavaneres. Departament de: Llengües estrangeres. 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21. 

 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

El PC de sobretaula/portàtil del 

departament no compleix els 

requisits necessaris per treballar 

des d’aquest espai en 

determinades situacions. 

Adquisició de nou equip 

informàtic. 

Disposar de l’equipament informàtic 

suficient per poder cobrir les 

necessitats d’impartició de 

classes/assistència a reunions 

virtuals des de l’espai del 

departament.  

Traducció. Més transversalitat des 

de l’àrea de Llengües estrangeres 

i les matèries de Català/Castellà. 

Treballar la llengua anglesa com 

un tema transversal i unificar 

activitats de l’àmbit lingüístic. 

Ja des de 1r curs de l’ESO es 

demanarà als alumnes activitats de 

traducció de l’anglès al 

català/castellà amb presencialitat a 

les proves escrites. 

Treballar de manera transversal la 

llengua anglesa / francesa / 

alemanya. 

Elaboració d’un tríptic que serveixi 

de document informatiu real i 

publicitari del centre. 

 

Alumnes de 4 d’ESO elaboraran un 

tríptic informatiu sobre l’institut, 

també fet en llegua catalana i 

castellana.  

Treballar de manera transversal la 

llengua anglesa / francesa / 

alemanya. 

Elaboració d’una ruta virtual per 

l’institut que serveixi de document 

informatiu real i publicitari del 

centre en format digital per a les 

jornades de portes obertes del 

centre. 

Alumnes de tots els cursos 

treballaran en el projecte digital, 

també fet en llengua catalana i 

castellana.  

 

Tot i les restriccions per a formar 

grups de treball, trobar la manera 

de continuar realitzant activitats 

orals utilitzant noves tecnologies. 

Treballar la competència oral on 

line de manera transversal.  

 

 

A tots els cursos continuaran 

elaborant presentacions orals 

utilitzant programes d’elaboració de 

presentacions com PowerPoint o 

Prezzi, i elaboraran vídeos per 

presentar diàlegs i creacions 

diverses com curts, anuncis i 

projectes varis, en grup, tal i com es 

feia fins ara, però utilitzant més el 

treball individual des de casa i 

fomentant el treball en grup online.  

Impossibilitat de poder realitzar el 

viatge a Oxford per les mesures 

restrictives anti-covid.  

Continuar buscant propostes per 

poder oferir-lo de nou tant bon 

punt es pugui tornar a fer viatges i 

sortides escolars amb les 

màximes garanties de seguretat.  

Vetllar per estar informats de 

l’evolució de la possibilitat de 

realitzar sortides escolars i fer una 

nova proposta en el moment 

adequat.  

Resultats a tots els cursos + 

resultats PAU + CCBB 4 ESO. 

Mantenir els resultats positius.  Treballar utilitzant els recursos que 

funcionen per tal de continuar 

obtenint bons resultats en les 

proves oficials i en comparació en la 
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mitjana generals de final de curs de 

Catalunya.  

Baixa assistència de l’alumnat a 

concursos de llengua angles a 

nivell autonòmic / nacional. 

Motivació per a l’assistència a 

concursos.  

Motivar i engrescar l’alumnat en el 

valor de la competició per participar 

en concursos de llengües 

estrangeres.  

Repetició de conceptes 

gramaticals en cursos 

consecutius.  

Evitar la repetició de l’explicació 

de conceptes gramaticals ja 

explicats en cursos anteriors, que 

enlenteixen el desenvolupament 

del nou contingut.  

Aprofundir més en els nous 

conceptes gramaticals del curs 

actual en comptes de perdre temps 

de valor aturant-nos en conceptes ja 

explicats i molt treballats en cursos 

anteriors dels quals tenim garanties 

que ja poden estar assolits pels 

alumnes.  

 
 

Institut Llavaneres. Departament de: Matemàtiques. 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21. 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

Falta material informàtic: 

ordinador portàtil i tauletes per 

poder utilitzar com pissarres. 

Millorar les classes híbrides. Ja hem comprat 3 tauletes i un 

ordinador portàtil, a càrrec del 

departament. 

Llibre de text: format rígid. Proposar nosaltres mateixos les 

activitats. 

Aquest any no tenim llibre de text a 

cap curs. 

 Fer més atractives les 

matemàtiques. 

Fer més present el concurs de 

fotografia matemàtica. 

 
 

Institut Llavaneres. Departament de: Tecnologia. 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21. 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

En comprensió lectora 

tecnològica. 

Millora en comprensió 

lectora. 

Reflexió sobre la influència 

de la tecnologia en la 

natura i en la societat. 

Desenvolupament d’una 

actitud crítica envers el 

consum i l’ús de la 

tecnologia. 

Incloure a cada trimestre de curs 2 lectures de 

caire tecnològic, relacionades amb els 

continguts dels temes treballats. Cada lectura té 

un qüestionari associat que l’alumne ha de 

respondre.  

Són lectures relacionades amb la Tecnologia, la 

Informàtica i les Noves Tecnologies. 
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En expressió escrita amb 

continguts tècnics. 

Millora en expressió escrita 

i en la presentació de 

treballs utilitzant recursos 

gràfics i informàtics. 

 

Treballs sobre temes tecnològics  que l’alumne 

ha de desenvolupar de forma individual, seguint 

unes pautes utilitzant Internet i diferents 

programes segons el curs com  processador de 

textos, PowerPoint, Pàgina Web, Bloc. 

En expressió oral sobre 

continguts tècnics 

Millora en expressió oral.  

 

Els alumnes fan una exposició del seu treball 

davant de la classe, com a mínim un al llarg del 

curs. 

En expressió gràfica manual. Millora en l’expressió 

gràfica manual. 

Resolució de làmines de dibuix tècnic a  a 1r 

ESO. Dibuix a escala i perspectiva a 1 i 2 ESO. 

Dibuixos d’esquemes elèctrics o mecànics en els 

projectes de curs (1, 2, 3  i 4 ESO). 

Decoració del projecte de curs (1, 2, 3 i 4ESO). 

 

En càlcul matemàtic. Millora en la competència 

del càlcul matemàtic. 

Resolució de problemes de càlcul relacionats 

amb els temes de cada curs: Escala a 1ESO, 

Electricitat a 2ESO, Mecànica i energies a 3ESO. 

 

 

En cultura tecnològica i 

interès per la ciència i la 

tècnica. 

Millora en l’interès per la 

matèria i en la cultura 

cientificotècnica. 

Millora en la consolidació 

de cultura tecnològica. 

Visites que tenen interès tecnològic, com pot ser 

a 1r ESO el Molí Paperer de Capellades, a 2n 

ESO el Centre de recerca de gèneres de punt en 

Canet de Mar (estudi d’un procés industrial) i a 

4t visita a una empresa. 

Dossier de la visita que l’alumne ha de resoldre 

durant les explicacions. 

 

En comprensió i aplicació del 

procés tecnològic. 

Comprensió del procés 

tecnològic. 

Millora en la interpretació 

d’informació tècnica. 

Millora en l’expressió 

d’informació utilitzant 

elements propis del procés 

tecnològic. 

Construcció d’un objecte i elaborar la Memòria 

Tècnica sobre l’objecte construït. 

Aprofundir en: necessitat, condicionants, 

descripció de la solució (de forma escrita i 

gràfica, esbossos, croquis, plànols), materials i 

eines necessàries, operacions, cost, avaluació. 

En comprensió del 

funcionament de màquines i 

mecanismes. 

Facilitar la comprensió del 

funcionament de 

mecanismes, màquines, 

aparells, instal·lacions. 

Recursos TIC (esquemes, imatges, imatges 

interactives, vídeos) com a suport a les 

explicacions del professor o per a l’execució 

d’activitats o consultes per part dels alumnes. 

Pràctiques de taller com pot ser la construcció 

d'un electroimant, la construcció d’un motor 

elèctric, muntatge d’elements de transmissió, 

muntatge de petits circuits elèctrics sèrie-

paral·lel. 

Disseny d’objectes, com pot ser la construcció de 

la maqueta d’un pont aplicant el concepte 

d’estructures resistents. 
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En l’ús àgil i correcte 

d’entorns digitals. 

Millora en la gestió correcta 

i amb seguretat de l’entorn 

TIC. 

Ús de diferents plataformes digitals, segons el 

curs o professor:  Moodle, Classroom, Llibre 

digital, … com a font d’informació per a la 

realització de treballs i activitats concretes. 

 

En l’ús d’eines digitals, 

específiques d’àmbit 

tecnològic. 

Millora en la utilització de 

diferents tipus d’aplicacions 

digitals relacionades amb 

diferents sectors de la 

tecnologia. 

Treballs a desenvolupar amb diferents 

programes: Paint, Qcad,  Full de càlcul, Scratch, 

sketchUp, plataforma Arduino. 

En l’ús d’eines digitals, 

d’àmbit generalista. 

Millora en la utilització de 

diferents tipus d’aplicacions 

digitals que s’utilitzen de 

forma habitual per a la 

comunicació i la 

transmissió d’informació en 

la societat del segle XXI. 

Realització de tasques i treballs per tal de 

potenciar ús del correu electrònic de l’Institut, 

organització adient de Drive, saber compartir 

documents, carpetes, saber treballar amb 

documents compartits, saber connectar-se a una 

videoconferència, saber gravar i lliurar 

digitalment un vídeo... 

Treballs a desenvolupar amb diferents 

programes: Google Docs, Full de càlcul, 

Presentacions de Google... 

 

En la consolidació de les 

competències 

tecnològiques. 

Millora en la consolidació 

deconceptes, procediments 

i habilitats generals de caire 

tecnològic. 

A banda d’altres activitats d’avaluació, es 

realitzarà una prova (examen), com  a mínim a 

cada trimestre. 

Els conceptes i activitats que el professor 

consideri avaluables en forma d’examen han de 

quedar reflectits en un dossier que l’alumne va 

elaborant a mida que avança el tema (amb les 

indicacions del professor). Es demanarà que 

aquest treball, l’alumne el lliuri el mateix dia de 

l'examen i servirà de base clara i completa per a 

l'estudi del tema. 

 

Observacions: 

La major part de les propostes de millora esmentades estan instaurades des de fa temps en el Departament 

de Tecnologia. S’ha constatat que són adequades donat els bons resultats obtinguts per part de l’alumnat 

(notes i interès per les matèries tecnològiques a Batxillerat) per la qual cosa es  mantenen en el temps. 

Degut a la situació sanitària del curs 2020-21 cal destacar que s'adaptaran els projectes, les pràctiques i les 

sortides a la existència o no de la pandèmia. Intentarem crear propostes viables.  
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Institut Llavaneres.  

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21. 

Suggeriments i propostes per al curs 2020-2021: 

• El fet de tenir els desdoblaments a 3r d’ESO i el fet que les dues assignatures continuïn sent independents ho 
valorem molt positivament,tant pels resultats obtinguts, com per la possibilitat d’anar als laboratoris. 
 

• Malgrat que la llei contempli un màxim de 20 alumnes a les optatives de modalitat de 4t, es fa força complicat el 
tenir-los tots junts dins un laboratori. 

 

• Encara és més greu la situació en els batxillerats si aquets són nombrosos, donat que, hi ha assignatures on les 
pràctiques són obligatòries. 

 

• La gradual aplicació de les TIC és un encert, Moodle, projectors a les classes.wifi... Però el material s’ha d’anar 
renovant, i sempre necessitem l’ajut de l’AMPA... 

 

• Un altra millora, en la que ens estem esforçant, és la comunicació inter-departamental per tal de no repetir continguts 
o de canviar l’ordre d’aquests per tal d’afavorir altres assignatures. Lògicament el mateix fem en la comunicació 
intra-departamental. 

 

• Potenciar l’interès per les nostres assignatures posant punts extra, de més dificultat, en els exàmens, valorar molt 
positivament els treballs espontanis... també ajuda als alumnes a gaudir de la ciència. 

 

• D’altra banda, i això ja és una qüestió que ens sobrepassa, l’adoptar mesures contundents contra els alumnes 
conflictius que distorsionen el normal funcionament de les classe també ajudaria a millorar resultats. 

 

• Comentar els resultats de les PAU. El debat es centra en si s’ha de buscar l’excel·lència de resultats o en la quantitat 
d’alumnes que accedeixen a la Universitat. Com en tot, la solució creiem que s’ha de trobar en un punt intermedi, i 
creiem que en aquest centre estem en el bon camí donats els resultats dels darrers anys. 
Respecte a les nostres assignatures, potser comentar, que no massa alumnes les escullen com a matèria de 

modalitat o fins i tot com específiques donat les baixes mitjanes a nivell de tota Catalunya. Això és important perquè 

s’estan perden alumnes de ciències. 

• Continuar fomentant la ciència a través de la Setmana de la Ciència, concursos, sortides, conferències, 
exposicions.. també s’està potenciant. Lògicament amb la pandèmia tot això ha quedat aturat. 
 

• D’altra banda, i això ja és una qüestió que ens sobrepassa, l’adoptar mesures contundents contra els alumnes 
conflictius que distorsionen el normal funcionament de les classe també ajudaria a millorar resultats. 

 

• Demanaríem al Departament d’Educació una mica més de claredat en la implantació dels nous mètodes educatius. 
També una formació del professorat a l’estil de quan es va posar en marxa l’ESO com a mínim. I, si no hi ha recursos 
suficients, que s’ajorni. 

 

• Respecte al final del passat curs amb el COVID-19 afectant-nos, fer un comentari merament educatiu. El fet que 
l’últim trimestre no comptés per gairebé res i que la nota final no pogués ser menor que la mitjana de les dues 
primeres avaluacions ha fet molt de mal. Ens expliquem, els alumnes en el seu confinament es van relaxar en 
excés, la qual cosa ha implicat un començament de curs molt complicat. No ens referim només a la part emocional, 
que també, sinó a nivell de treball i esforç, com s`ha pogut constatar en la primera avaluació d’aquest curs. Esperem 
aprendre dels errors, però llegint les noves normes que ensenyament està publicant creiem que la cosa anirà a 
pitjor. Tant de bo ens equivoquem. 

 

 

Departament de:         Ciències de la Naturalesa 
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Institut Llavaneres. Departament de: Ciències Socials. 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21. 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

Manca de motivació de 

l’alumnat en la tasca diària. 

Projectar les matèries del nostre 

departament per a motivar 

l’alumnat. 

Participar en una exposició al vestíbul 

o al passadís amb contingut i 

actuacions de les nostres matèries. 

Els treballs en grup sovint són 

la suma de petits treballs 

individuals.  

Potenciar activitats col·laboratives i 

visibles a la comunitat educativa. 

Organitzar una fira relacionada amb la 

Unió Europea (un cop passat el risc de 

pandèmia). 

Dificultat d’interioritzar els 

continguts de la matèria. 

Potenciar activitats col·laboratives i 

motivadores per a l’aprenentatge. 

Teatralització d’objectius d’estudi en 

grup i en projecció al grup-classe.  

Manca invertir en noves 

tècniques d’estudi. 

Canviar la dinàmica d’algun % de 

classes per a fomentar la 

investigació.  

Introduir classes invertides (flipped 

classroom) on l’alumnat primer 

descobreix i després comparteix sota 

la supervisió del professorat. 

L’alumnat no és conscient del 

seu propi procés 

d’aprenentatge, tant pel que fa 

a les dificultats com als 

assoliments.  

Conscienciar-se del propi punt de 

partida i saber avaluar el progrés 

personal.  

Utilitzar graelles d’observació 

(rúbriques) i valoració personal per a 

cada unitat didàctica on valorar el 

progrés. 

Manca de participació en 

propostes externes. 

Participar en activitats 

col·laboratives externes. 

Integrar-nos en programes 

d’innovació proposats pel Dept. 

d’Educació o altres.  

Poc ús de les propostes de les 

universitats catalanes de 

referència. 

Participar en actuacions 

universitàries de suport al 

batxillerat. 

Incloure alguns alumnes en iniciatives 

de TdR d’universitats catalanes.  

Detecció de poc esforç per part 

d’algun sector de l’alumnat. 

Millorar els resultats acadèmics de 

la major part dels estudiants, 

segons punt de partida. 

Adaptar els criteris d’avaluació per a 

contemplar equitativament les 

diferents tècniques de valoració.  

Dificultat d’accés pel 

professorat del Departament 

de la documentació que es 

genera anualment. 

Millorar l’organització interna del 

propi Departament.  

Generar una carpeta única al DRIVE, 

accessible al professorat del 

Departament, on es pugui penjar tota 

la documentació que es generi 

anualment.  

 

Observacions: 

El Departament de C. Socials pretén evolucionar en una dinàmica engrescadora per a potenciar totes les matèries 

del seu seminari; i així, motivar els alumnes per a una millora de les qualificacions. 

Les propostes de millora es realitzaran sempre i quan les condicions sòcio-sanitàries ho permetin. 
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Institut Llavaneres. Departament d’Expressió: Visual i Plàstica . 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21. 

 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

Poder disposar de més material 

fungible i no fungible per poder 

afrontar d’altres tipus de treballs 

més professionals amb els 

alumnes. 

Tenir més pressupost. Poder tenir un mobiliari més adequat 

per desenvolupar millor la nostra 

matèria, una càmera fotogràfica, un 

focus, possibilitat de muntar un 

laboratori fotogràfic per poder revelar 

en B/N. 

 

Fer classes a tots els nivells. Ofertar més optatives a ESO i 

Batxillerat. 

Poder fer  optatives a 2n de l’ESO i 

ampliar l’oferta a Batxillerat. A 

batxillerat hem vist que altres centres 

de la zona ja oferten des de fa temps 

optatives del batxillerat artístic, com 

uns fonaments del disseny que està 

molt relacionada amb el dibuix tècnic 

i el disseny o tècniques d’expressió 

gràfico-plàstiques.. 

 

 

Institut Llavaneres. Departament d'Expressió: Música. 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21. 

 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

Manca d’instruments. Tenir un nombre d’instruments de placa 

suficients perquè tots els alumnes puguin tocar 

alhora. 

Compra d’instruments de 

placa. 

Impossibilitat d’utilitzar 

l’aula de música des d’inici 

de curs (no mobilitat 

grups-bombolla). 

Poder desenvolupar totes les competències del 

currículum de la matèria de manera 

satisfactòria. 

Utilitzar l’aula de música des 

del primer de dia de curs. 
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Institut Llavaneres. Departament d’Orientació. 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21. 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

Telèfon mòbil al departament. Poder estar en contacte amb els 

alumnes del curs PONT. 
Canviar-lo, és molt vell i no es pot 

actualitzar. 

 

Poder enviar fotocòpies a la sala 

de professors des del departament 

degut a la distància o comprar un 

tóner a la fotocopiadora que tenim 

al departament. 

Economitzar temps i feina. Comprar un tóner o tenir accés a la 

fotocopiadora des dels ordinadors 

del departament d’orientació. 

Falta de temps per poder atendre 

tot l’alumnat a nivell individual. 

Atenció individualitzada als 

alumnes. 

Augmentar la mitja jornada de la 

plaça d’orientació a jornada sencera. 

 

Institut Llavaneres. Departament d’Educació física. 

Objectius i Propostes de millora per al curs 2020-21. 

Detecció  dificultat Objectiu  Proposta de millora 

Cap curs realitza 

activitats de natació. 

Promoció d’una 

activitat essencial 

com és la natació. 

Ens agradaria, introduir la natació en el ventall d’activitats 

realitzades durant l’etapa d’escolarització en el centre.  

La proposta aniria encaminada els i les alumnes de 4t ESO. 

L’assignatura, quedaria distribuïda de la següent forma: 

1r i 3r ESO_ Dos dies a la setmana i una hora de duració 

cadascuna d’elles. 

2n i 4t ESO_ Un dia a la setmana, dues hores de duració.  

Mantenir l’activitat de vela a segon, i introduir la natació en un 

dels trimestres en el curs de 4t.  

El gran nombre 

d’adolescents que 

segueixen un estil de 

vida sedentari, amb 

tots els riscos i 

patologies, 

relacionades  amb 

aquesta conducta 

per  la salut. 

Promocionar 

hàbits saludables, 

amb la realització 

d’activitat física de 

forma regular. 

Mitjançant les diferents tecnologies i aplicacions que tenim a 

l’abast, establir un registre on els alumnes puguin evidenciar la 

realització d’activitat física.  

Comptar el nombre de passes realitzades en el transcurs d’una 

setmana, la distància recorreguda en bicicleta o en carrera a peu, 

freqüències d’entrenament, etc.  

Aquells/es alumnes que mostrin evidències de la realització d’un 

nombre determinat de sessions d’activitat física, en 

conseqüència, la introducció d’hàbits saludables en la rutina 

diària, podran optar, a un percentatge (pendent d’establir) de la 

nota final de l’assignatura. 
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6. Estadístiques dels resultats del curs 2019-20 (extracció Memòria). 
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RESULTATS PROVA PAU PER MATÈRIES COMUNES 
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7. Nous documents per a les famílies. 

En el present curs escolar, s’ha lliurat nova documentació a les famílies; fet causat per la 

renovació de l’equip directiu i per la situació actual de risc de pandèmia. Calia acotar molt bé 

la informació i el compromís amb les famílies.  

Els documents lliurats a les famílies a l’inici de curs són: 

 

Documents interns:  

- Carta de compromís educatiu. 

- Carta de compromís educo-sanitari.  

- Drets d’imatge. 

- Autorització de sortides pel municipi.  

- Àrea d’Educació Física. 

- Protocol d’higiene i salut.  

- Protocol de l’ús de Chromebooks. Alumnat 1r ESO. 

- Protocol de l’ús de dispositius portàtils a l’Institut. ESO 1-2-3 / BAT 1-2. 

 

Documents del Departament d’Educació: 

- Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres 

educatius.  

- Declaració responsable covid-19 menors de 18 anys. 

- Declaració responsable covid-19 majors de 18 anys. 

- Ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. Alumnes de més de 14 

anys. 

- Ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. Alumnes majors de 14 

anys però menors d’edat. 
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Carta de compromís educatiu 

Les persones sotasignades, Eva Vilà, directora de l’Institut Llavaneres, i 

...................................................................., (pare/mare/tutor/a) de l’alumne/a 

...................................................................., de ........................... (ESO/BAT), conscients que 

l’educació de l’alumnat implica l’acció conjunta de la família i l’Institut, signem aquesta carta 

de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 

Compromisos 

Per part del Centre 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o 

alumna. 
 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 
 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna. 
 

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre, i del 

Reglament de Règim Intern. 
 

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, 

fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions. 
 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 

específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família, dins de les possibilitats del centre. 
 

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de 

l’alumne o l’alumna. 
 

8. Posar en coneixement de la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne o alumna al centre, 

i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 
 

9. Atendre en un termini raonable dins de les possibilitats del centre les peticions d’entrevista o de 

comunicació que formuli la família. 
 

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, en 

el termini de dos cursos. 
 

11. Complir i fer complir els acords del Consell Escolar i les seves Comissions, i dels estaments amb 

capacitat decisòria. 
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Per part de la família 
❑Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de 

l’equip directiu. 
 

❑Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir la col·laboració necessària per 

aplicar el projecte educatiu del centre. 
 

❑Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que 

afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 
 

❑Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 

activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. 
 

❑Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar. 
 

❑Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació 

amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla, amb els mitjans establerts en el punt 

22 de la Normativa de Funcionament de Centre. 
 

❑Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge o que 

puguin afectar el dia a dia de l’alumne. 
 

❑Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
 

❑Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 
 

❑Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 
 

❑Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si s’escau, el 

contingut, en el termini de dos cursos. 
 

❑Respectar i acatar els acords del Consell Escolar i les seves Comissions, i dels estaments amb capacitat 

decisòria. 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

El centre La família  
Directora (pare, mare o tutor/a) 
Signatura Signatura 

 
 

 

Sant Andreu de Llavaneres, …………… de ……..........………………. de …...……………… 
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Carta de compromís educatiu-sanitari 

 

Les persones sotasignades, Eva Vilà, directora de l’Institut Llavaneres, i 

...................................................................., (pare/mare/tutor/a) de l’alumne/a 

...................................................................., de .................................. (ESO/BAT), conscients 

que l’educació de l’alumnat implica l’acció conjunta de la família i l’Institut, signem aquesta 

carta de compromís educo-sanitari, la qual comporta els següents: 

Compromisos 

Per part del Centre 

 

1) Vetllar per garantir les mesures de seguretat i adoptar les mesures que s’escaiguin per tal de reduir el risc de 
contagi del Covid-19 o qualsevol altra malaltia detectable. 
 

2) En cas de sospita d’un possible cas de Covid-19, procedir a aïllar l’alumne/a i posar-se en contacte de seguida amb 
la família per a què el vinguin a buscar. 

 

3) Informar les autoritats sanitàries i educatives d’immediat i procedir segons les seves indicacions. 
 

Per part de la Família 

 

1) Fer-se responsable de l’estat de salut del seu/va fill/a (directament l’alumne/a si és major de 18 anys) i 
comprometre’s a no portar l’alumne/a al centre si presenta qualsevol símptoma compatible amb el Covid-19 
(febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecció.  
 

2) No portar l’alumne/a al centre si aquest/a ha conviscut o ha estat en contacte estret amb algun positiu confirmat 
o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.  

 

3) Comprometre’s a informar el Centre immediatament en cas que l’alumne/a presenti simptomatologia compatible 
o l’hagi presentat en els darrers 14 dies per tal de prendre les mesures oportunes. 

 

4) Acceptar, sent coneixedora de la situació actual de pandèmia, les mesures necessàries que s’hagin de prendre 
segons les circumstàncies del moment. 

 

5) Vetllar per a què l’alumne/a disposi del material necessari per seguir classes en format telemàtic, en cas de ser 
necessari per una situació de tancament del centre parcial o total. 

 

6) Vetllar per a què, en cas que s’hagin de dur a terme les classes en format telemàtic, l’alumne/a tingui la càmera 
del dispositiu portàtil de treball activada per tal de garantir el desenvolupament adequat i responsable de la classe 
corresponent. 
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7) Assegurar-se que el noi/a porti en tot moment el material necessari per a la seva pròpia protecció i la d’altri 
(mascareta, tovalloletes humides, complements esportius, ...). 

 

8) Haver llegit el protocol de Salut i Higiene proporcionat pel Centre educatiu. 
 

I, per a què així consti, signem aquesta carta de compromís educo-sanitari revisable en el termini  

de dos cursos. 

 

El centre La família  

Eva Vilà  

Directora (pare, mare o tutor/a) 
Signatura Signatura 

 
 

 

 

 

 

 

Sant Andreu de Llavaneres, ............. de ............................................ de ............................. 

 

............................................................................................................................................................................. 
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Autorització de drets d’imatge 
Els centres educatius informen moltes vegades de les seves activitats escolars lectives, complementàries i 

extraescolars. 

Aquesta informació, necessària per mantenir el contacte amb la societat, inclou sovint imatges on 

apareixen individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. 

Aquest és el cas de: 

1. La revista del centre. 
2. Possibles reportatges en diaris o fins i tot a la televisió. 
3. CD-ROM de l’escola. 
4. Orles de final de curs o cicle. 
5. Webs (espais a Internet) del centre. 
6. Altres: fotografies de grup, fulletons divulgatius del centre, etc. 
Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat 

per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 

la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies 

on apareguin els seus fills i filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En/Na ____________________________________________________________________ 

Amb DNI o passaport ____________________ autoritzo que la imatge del meu fill/a  

............................................................................., pugui aparèixer en fotografies 

corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades 

pel centre docent i publicades pel centre per qualsevol mitjà. 

 

Signat, 
 
 
 

 
____________________________, a ______ de __________________ de ______________ 
 

(Lliurar aquest document al tutor/a) 
 

......................................................................................................................................................................................... 
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Autorització per a sortides a peu pel municipi 

 

A més de les sortides programades pels diferents departaments didàctics que es realitzen al llarg del curs, 

de les quals sereu oportunament informats, hi ha la possibilitat que se’n facin altres de curta durada dins 

del municipi, preferentment a veure exposicions o altres activitats culturals que, per la seva temàtica, siguin 

d’interès d’alguna àrea determinada o d’algun aspecte general de la programació.  

Per tal de no haver de demanar-vos cada vegada autorització per a sortir a veure-les, us demanem que ens 

signeu l’escrit que tot seguit us presentem i que servirà per a autoritzar totes aquestes petites sortides que 

es puguin anar fent al llarg del curs actual. Cal insistir que es refereix a sortides només dins del poble i sense 

mitjà de transport. I que, enguany, implicaran l’ús obligatori de la mascareta i de les mesures oportunes de 

protecció sanitària. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El/La sotasignat/da, .............................................................................................amb DNI nº  

............................ com a pare/ mare/tutor legal de l’alumne/a ........................................ del  

grup ............... l’autoritza a sortir del centre per a les sortides que es puguin fer al llarg del  

curs, dins l’àmbit del municipi, a exposicions o altres activitats d’interès per a l’alumnat. 

 

Signat, 
 

____________________________, a _____ de ______________ de ___________ 
 

Lliurar aquest document al tutor/a 

 

 

........................................................................................................................................................................ 
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Àrea d’Educació Física 

Benvolgudes famílies, 

ens adrecem a vosaltres per demanar-vos informació sobre aspectes de salut i activitat física del vostre fill/a. Us 

preguem que ompliu el full i el retorneu degudament signat i el més aviat possible, perquè mentre no es lliuri el 

document, el noi/a no podrà realitzar les classes pràctiques.  

Aprofitem l’avinentesa per a incloure-us el protocol bàsic per a la realització d’aquesta matèria mentre duri l’alerta 

de pandèmia.  

 

Alumne/a: _____________________________________________ Nivell i Grup: ____________________________ 

 

Hi ha algun aspecte de salut o condició física del vostre fill/a que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar les 

activitats de l’assignatura d’Educació Física? 

SÍ   ____ 

NO ____ 

 

En cas afirmatiu, cal portar un informe mèdic especificant el problema i les limitacions que li suposen. Feu una 

descripció el més acurada possible de la situació i, sobretot, si li cal algun tipus de medicació abans, durant o 

després de l’exercici físic: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Si el vostre fill practica alguna activitat física o esport en horari extraescolar, especifiqueu quina és, la seva 

dedicació (nombre de dies i hores totals a la setmana) i l’entitat esportiva. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Protocol curs 2020-21 (en període de risc de pandèmia): 

Mentre duri el risc de pandèmia per Covid-19 i pendents, en tot moment,  de les instruccions de les autoritats 

educatives i sanitàries, l’Institut Llavaneres activa el següent funcionament de les classes d’Educació Física.  

- Durant el 1r trimestre i revisable per als següents, les classes d’Educació Física es realitzaran a les pistes 
poliesportives majoritàriament, llevat en casos d’inclemències meteorològiques.  

- Durant el 1r trimestre i revisable per als següents, els alumnes no es podran dutxar als vestidors del Centre. 
Quan es pugui es reprendran els hàbits higiènics bàsics, tan importants sobretot en aquesta matèria. 
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- Per a la seva higiene personal, cal que l’alumne/a porti i utilitzi cada dia de classe d’Educació Física: 
desodorant, tovalloletes humides, samarreta de recanvi, mitjons de recanvi i mascareta.  

- A l’inici i final de l’activitat, els alumnes i el professorat hauran d’aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans.  
- A 2n d’ESO es continuarà realitzant l’activitat de vela, segons protocol del Club Nàutic i el finançament de 

l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
- L’alumnat ha de seguir les indicacions del professorat d’aquesta assignatura per tal de preservar la seguretat 

de tot el personal del Centre.  
 

 

Si teniu algun dubte o necessiteu algun aclariment, adreceu-vos al professor/a d’Educació Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom i  signatura i DNI  del pare/mare o tutor legal:  

 

 

.........................................................., ................. de .................................................... de ............................................. 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................  
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PROTOCOL DE SALUT I HIGIENE. CURS 2020-21. INSTITUT LLAVANERES. 

 

El curs 2020-21 s’inicia en una situació d’incertesa envers el risc de pandèmia per Covid-19 segons les 

autoritats sanitàries i educatives. Per aquest motiu, l’Institut Llavaneres activa un protocol de Salut i Higiene 

per fer front a aquesta situació d’emergència durant el present curs i revisable al final de cada trimestre. Les 

mesures més rellevants d’aquest protocol són les següents: 

 

  Entrades i Sortides diferenciades: 

- Torns horaris d’entrada i sortida: 7:55-14:25h 3r i 4t ESO / 2n BAT. 

                                                 8:05-14:35h 1r i 2n ESO / 1r BAT. 

- Torns horaris esbarjo: 10-10:20h  /  12:20-12:35h 1r i 2n ESO. 

                                 11-11:30h 3r i 4t ESO / 1r i 2n BAT.  

 

  Portes i escales d’accés a l’edifici principal diferenciades: 

- Porta principal / Escala principal: 2n i 3r ESO. 

- Porta lateral d’emergència / Escala lateral: 1r i 4t ESO / 1r i 2n BAT.  

 

  Aules i Professorat: 

- Aula i professorat estable a 1r i 2n d’ESO. 

- Matèries optatives fixes a 1r, 2n i 3r d’ESO.  

- Ús de les pistes poliesportives per a l’assignatura d’Educació Física, llevat en cas de pluja, neu o fred 

intens. 

- Modalitat i optativitat amb desplaçament d’aula i professorat a 4t ESO i 1r i 2n BAT. 

- Canvi de funcionalitat de la Sala de guàrdia. Actualment custòdia de possible detecció d’alumnat     

amb simptomatologia infecciosa. Amb posterior registre, avís a la família i a les autoritats educatives i 

sanitàries. 

- Horari rotatiu dels espais d’esbarjo per a no coincidir diferents grups o nivells estables. 
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  Ús dels sanitaris (WC): 

- En horari de classe, l’alumne/a que tingui necessitat real d’utilitzar els sanitaris de planta haurà de demanar 

permís al professor/a de l’aula, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic al sortir i tornar a entrar a la 

classe. Serà enregistrada la seva sortida. 

- Durant l’esbarjo, només restaran oberts els lavabos de la planta 0 on hi haurà un professor/a de guàrdia 

que controlarà l’accés per torns.  

 

Mesures obligatòries de prevenció: 

- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de totes les aules per part del professorat i l’alumnat. 

- Ús de mascareta obligatori per tot el recinte, inclosa l’estona d’esbarjo.  

- No utilització de les dutxes en l’àrea d’Educació Física (revisable després del 1r trimestre).  

- Ús obligatori de mascareta per al professorat i el PAS. 

- Presa de temperatura diària a l’arribar al Centre del personal treballador (PAS, Professorat, Personal de 

Neteja...) amb registre des de Consergeria.  

- Accés restringit a les famílies i altre personal amb cita prèvia i amb les mateixes mesures que el professorat 

i l’alumnat (mascareta i gel hidroalcohòlic). 

- Entrevistes amb les famílies per telèfon, e-mail o videoconferència. Pot convocar el tutor/a, el coordinador/a 

de cicle, l’Equip directiu o sol·licitar-la el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a.  

 

Neteja i desinfecció: 

- S’ha ampliat l’horari de l’empresa de neteja per a dur a terme la desinfecció dels espais d’ús comunitari. 

- Cada alumne/a es farà càrrec de la neteja dels seus estris personals o aquells del centre utilitzats per a 

una activitat educativa. Es considera una mesura pedagògica necessària per a la conscienciació de 

l’alumnat en el context sòcio-sanitari que estem vivint.  

- El professorat s’encarregarà que l’espai i els estris utilitzats en qualsevol activitat educativa restin en 

condicions d’òptima higiene per al seu ús. 

- El professorat i l’alumnat vetllaran per a què les aules siguin ventilades al menys 3 cops al dia. 

- El professorat tancarà les aules per a la no entrada de personal aliè a aquell grup-classe. 

- El personal de consergeria obrirà les classes a 1a hora del matí per a què les entrades al centre siguin 

àgils. 

- La Comissió de SOStenibilitat del centre vetllarà per a la recollida selectiva i responsable de part de les 

deixalles que generem. 
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Activitats complementàries: 

- Les sortides pel municipi es duran a terme amb mascareta i amb distància de seguretat, prèvia autorització 

signada per la família a principis de curs. 

- Les excursions fora del municipi es realitzaran en autocar amb els membres del grup estable, amb 

mascareta i amb la distància de seguretat, prèvia autorització signada en cada cas per la família.  

- En aquest curs no es duran a terme activitats extraescolars per part de l’AMPA. 

- No hi haurà ús d’armariets als passadissos perquè no hi pot haver acumulació d’alumnes en cap espai de 

pas i circulació. 

 

Compromis de les famílies: 

- Vetllar per la salut del seu fill/a o tutorat i no portar-lo a l’Institut en cas de qualsevol simptomatologia 

infecciosa. Tampoc si ha conviscut o ha estat en contacte amb algun malalt positiu confirmat. 

- Avisar el Centre d’immediat si es donen les circumstàncies anteriorment esmentades.  

- Vetllar per a què durant el període d’aïllament preventiu o de confinament si és el cas, l’alumne/a segueixi 

el treball encomanat pel professorat per tal de no perdre la seva evolució educativa.  

- Signar el compromís educo-sanitari i ser responsable de la salut familiar i escolar. 

 

 

Equip directiu 

Institut Llavaneres 

Setembre 2020 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................. 
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Protocol de l’ús dels Chromebooks. Alumnat 1r ESO. 

Durant el present curs 2020-21, l’alumnat de 1r d’ESO estrena una nova forma de treball d’acord amb la 

situació actual educativa-sanitària-social de risc de confinament per pandèmia del Covid-19; així com per 

adaptació a les noves tecnologies socials. L’alumnat de 1r d’ESO treballarà a l’aula i a casa amb 

Chromebooks, sense oblidar l’ensenyament de “bolígraf i paper” tan efectiu com el tecnològic.  

Normativa i Consells d’ús: 

- El Chromebook és una eina de treball, a l’Institut. 

- El Chromebook ha d’arribar al centre cada matí amb la bateria completament carregada. 

- No es pot portar el carregador a l’Institut ja que no es poden endollar tants dispositius en una classe. I, 

així, pesa menys la motxilla.  

- El Chromebook s’engega quan ho demana el professor/a. És qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer 

en cada moment. A classe, la tapa ha de restar abaixada fins que el professor/a ho digui. S’ha de posar en 

suspensió després de cada sessió de classe. O restar a la motxilla si no se’n fa ús. No ha de quedar a 

l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari. 

 

- En acabar les classes a les 14:30h l’ordinador s’haurà d’emportar a casa per tal de tenir l’endemà la 

bateria completament carregada. No es pot dur a la mà, sinó guardat a la motxilla i/o dins la funda. 

 

- El professorat donarà les directrius pertinents de funcionament de l’aparell quan aquest arribi a l’alumnat.  

- El Chromebook només es pot fer servir a l’aula. Si calgués en algun altre espai, ja ho indicaria el 

professor/a. 

- En cap moment es pot fer servir l’ordinador per fer tasques diferents a les que indiqui el professor/a. En 

horari escolar, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic. 

- Cada alumne/a ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company/a, sempre que el 

professorat no digui el contrari. 

- A l’arrencar el navegador d’Internet ha d’aparèixer la plataforma Moodle de l’Institut.  

- La webcam o els auriculars només s’utilitzaran quan així ho indiqui el professorat. Mai s’ha de fotografiar 

altres persones dins del centre ni enregistrar la seva veu.  

- El professorat pot fer apagar o requisar el Chromebook quan se’n faci un mal ús i avisar la família de 

l’alumne/a. 

- L’ordinador estarà identificat amb un adhesiu (proporcionat per l’Institut) on consti el nom i cognoms, el 

curs i el grup de l’alumne/a.  

- La personalització de l’aspecte de l’ordinador (adhesius externs, fons d’escriptori, salvapantalles...) serà 

d’acord als criteris establerts per a d’altres materials escolars. No amb decoracions personalitzades, 

recordem que es tracta d’una eina de treball.  

- Determinat programari no es pot utilizar dins de l’Institut, bé perquè pot distreure l’alumne/a de la seva 

activitat principal (missatgeria instantània, xat, xarxes socials…) o perquè pot alentir el funcionament de la 

xarxa (intercanvi de fitxers Pp…), si no és per indicació expressa del professor/a. Si es detecta l’ús d’algun  
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programari inadequat, es restaurarà el sistema operatiu a l’estat inicial, amb la pèrdua de totes les dades 

que hi pogués haver. 

 

- No es pot compartir material protegit per drets d’autor. 

 

- A les guàrdies no es farà ús de l’ordinador si no hi ha una indicació expressa del professor/a que encarrega 

la feina i/o vigila l’aula.  

 

- Cal tenir sempre a mà paper i bolígraf per si falla l’ordinador, la connexió a la xarxa o perquè calgui 

prendre notes a mà.  

 

- En els casos que l’alumnat no faci cas de les instruccions del professorat o incompleixi alguna de les 

normes anteriors, se li posarà falta que correspongui a la gravetat i/o reincidència dels fets. Les sancions 

per aquestes faltes s’aplicaran segons l’establert al Reglament de Règim Intern.  

 

És convenient que: 

- El Chromebook porti funda o la motxilla tingui una funda destinada a un portàtil.  

- S’acompanyi el Chromebook amb un ratolí, uns auriculars I un micròfon. 

- Es contracti una assegurança donat que el Chromebook és responsabilitat de l’alumne/a. En cas de 

pèrdua o desperfectes, el centre no se’n farà responsable.  

- Que es passi periòdicament un antivirus. No és convenient compartir llapis de memòria. 

- Es faci una copia de seguretat periòdica dels documents i es tingui una copia endreçada en carpetes 

d’àmbit i matèria a l’espai del núvol personal (Drive, Dropbox, One Drive, etc).  

 

Incidències tècniques i Protocol: 

- Quan ens trobem amb un problema tècnic, en cap cas podrem interrompre la classe. Actuarem de la 

següent forma: 

* Ho tornarem a intentar. 

* Ho provarem per altres camins. 

* Reiniciarem l’ordinador. 

* No aturarem en cap cas la classe i esperarem al final per a solucionar-lo. 

* Si no es pot solucionar ràpidament, es continuarà la classe amb paper i bolígraf.  

- La Coordinació TIC de l’Institut no dona suport ni fa manteniment dels equips propietat dels alumnes. És 

responsabilitat dels alumnes la instal.lació i manipulació dels equips.  

-  uan els alumnes es trobin amb un problema tècnic, poden demanar a Consergeria el document “X” on 

explicaran el seu problema i retornar-lo allà mateix. Aquest document es lliurarà als coordinadors TIC. 

- Els coordinadors TIC revisaran setmanalment les sol.licituds i es posaran en contacte amb el 

propietari/ària del Chromebook per a comunicar-li com ha de procedir.  

- Si el Chromebook és adquirit per l’empresa Iddink gestionada per l’AMPA, és aquesta qui s’encarrega del 

manteniment de l’aparell en el cas d’haver contractat l’assegurança corresponent.  

- Mentre l’aparell estigui pendent de reparació, el Centre procurarà deixar un dispositiu a l’alumne/a per les 

hores de classe, si acredita que es troba en aquesta situació. 
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Mesures de seguretat: 

-L’Institut identificarà els Chromebooks de l’alumnat amb una etiqueta ben adherida, a la qual hi constarà 

el nom de l’alumne/a, nivell i grup.  

- El Reglament de Règim Intern sancionarà aquells alumnes que no compleixin les normes anteriorment 

exposades. 

- L’alumnat ha de guardar convenientment l’aparell al final de la classe i tenir-ne cura, així com de la resta 

de material personal i comú de l’aula. 

- El professorat ha de vetllar per al bon ús dels dispositius, així com fer constar a la Comissió de 

Convivència si hi ha algun alumne/a que vulnera la normativa. 

- Si un alumne/a fa un mal ús reiteradament del dispositiu seu o aliè (jocs a classe, pàgines no adequades, 

fer fotos, gravar converses de classe, exposar a l’escriptori o exterior fotografies o videos de contingut 

obscè, violent, sexista, racista, discriminatori, vexatori…, interferències amb material de companys…), se 

li restringirà l’ús una temporada segons consideri la Comissió de Convivència.  

- El professorat tancarà sempre les aules amb clau quan l’alumnat n’hagi de marxar (classes en altres 

espais, hora d’esbarjo…).  

 

Equip docent / Equip directiu 

Institut Llavaneres 

Setembre 2020 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Omplir document adjunt a continuació. 

 

En/Na......................................................................................... com a pare/mare/tutor/a de 

.....................................................................................de 1r curs d’ESO grup ....................., manifesto haver 

entès la normativa d’ús de la pràctica de Chromebooks a les classes de l’Institut Llavaneres, quan sigui 

convenient; així com a la tinença d’aquests aparells per a ús individual del meu fill/a o tutorat durant un 

possible cas de confinament a causa del risc de pandèmia del Covid-19. 

Em comprometo a vetllar per al seu bon ús tant a l’aula com al domicili particular pel que respecta a la 

responsabilitat envers la Comunitat educativa; i a fer el seguiment de les actuacions del noi/a menor 

d’edat i del qual en sóc responsable.  

• (En el cas de no haver adquirit un Chromebook mitjançant Iddink-AMPA, cal signar el document 

referit als altres cursos de l’ESO o BATXILLERAT. Sol·licitar-lo al tutor/a).  

Signatura del pare/mare/tutor-a legal. 

DNI del pare/mare/tutor-a legal:  

......................................................, a ............... de ............................................... de .................................................... 
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Protocol de l’ús de dispositius portàtils a l’Institut. 

Alumnat ESO 2, 3 i 4 / BAT 1 i 2. 

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO així com el de 1r i 2n de BATXILLERAT han de tenir un dispositiu portàtil 

individual per a poder seguir les classes en cas de confinament per pandèmia del Covid-19 o bé per a 

realitzar tasques a l’aula dirigides pel professorat. S’avisarà amb antelació l’alumnat en el cas que hagin 

de portar el seu dispositiu al centre.  

 

Normativa i Consells d’ús: 

- El dispositiu portàtil que utilitzi l’alumne/a és propietat i responsabilitat d’ell/a mateix/a.  

- Quan es porti a l’Institut, per indicació del professorat, serà exclusivament una eina de treball. En cap 

moment es pot fer servir l’ordinador per fer tasques diferents a les que indiqui el professor/a. En horari 

escolar, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic. 

- Cal portar l’aparell completament carregat.  

- No es pot portar el carregador a l’Institut ja que no es poden endollar tants dispositius en una classe. I 

així pesa menys la motxilla. 

- El portàtil s’engega quan ho demana el professor/a. És qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en 

cada moment. A classe, la tapa ha de restar abaixada fins que el professor/a ho digui. O restar a la motxilla 

si no se’n fa ús. No ha de quedar a l’abast de ningú més que no sigui el seu propietari.  

 

- En acabar les classes a les 14:30h l’ordinador s’haurà d’emportar a casa per tal de tenir l’endemà la 

bateria completament carregada. No es pot dur a la mà, sinó guardat a la motxilla i/o dins la funda. 

- El portàtil només es pot fer servir a l’aula. Si calgués en algun altre espai, ja ho indicaria el professor/a.  

- Cada alumne/a ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company/a, sempre que el 

professorat no digui el contrari. 

- La webcam o els auriculars només s’utilitzaran quan així ho indiqui el professorat. Mai s’ha de fotografiar 

altres persones dins del centre ni enregistrar la seva veu.  

- El professorat pot fer apagar o requisar l’aparell quan se’n faci un mal ús i avisar la família de l’alumne/a. 

- Cal que l’alumne/a porti un identificador en el seu portàtil amb les seves dades personals.  

- Determinat programari no es pot utilizar dins de l’Institut, bé perquè pot distreure l’alumne/a de la seva 

activitat principal (missatgeria instantània, xat, xarxes socials…) o perquè pot alentir el funcionament de la 

xarxa (intercanvi de fitxers Pp…), si no és per indicació expressa del profesor/a. Si es detecta l’ús d’algun 

programari inadequat, es restaurarà el sistema operatiu a l’estat inicial, amb la pèrdua de totes les dades 

que hi pogués haver. 

 

- No es pot compartir material protegit per drets d’autor. 

 

- A les guàrdies no es farà ús de l’ordinador si no hi ha una indicació expressa del profesor/a que encarrega 

la feina i/o vigila l’aula.  
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- Cal tenir sempre a mà paper i bolígraf per si falla l’ordinador, la connexió a la xarxa o perquè calgui 

prendre notes a mà.  

 

- En els casos que l’alumnat no faci cas de les instruccions del professorat o incompleixi alguna de les 

normes anteriors, se li posarà falta que correspongui a la gravetat i/o reincidència dels fets. Les sancions 

per aquestes faltes s’aplicarà segons l’establert al Reglament de Règim Intern.  

 

És convenient que: 

- El dispositiu portàtil porti funda o la motxilla tingui una funda destinada per aquest ús.  

- S’acompanyi el dispositiu amb un ratolí, uns auriculars I un micròfon. 

- Es contracti una assegurança donat que l’ordinador és responsabilitat de l’alumne/a. En cas de pèrdua o 

desperfectes, el centre no se’n farà responsable.  

- Que es passi periòdicament un antivirus. No és convenient compartir llapis de memòria. 

- Es faci una copia de seguretat periòdica dels documents i es tingui una copia endreçada en carpetes 

d’àmbit i matèria a l’espai al núvol personal (Drive, Dropbox, One Drive, etc).  

 

Incidències tècniques: 

- Quan ens trobem amb un problema tècnic, en cap cas podrem interrompre la classe. Actuarem de la 

següent forma: 

* Ho tornarem a intentar. 

* Ho provarem per altres camins. 

* Reiniciarem l’ordinador. 

* No aturarem en cap cas la classe i esperarem al final per a solucionar-lo. 

* Si no es pot solucionar ràpidament, es continuarà la classe amb paper i bolígraf.  

 

- La Coordinació TIC de l’Institut no dona suport ni fa manteniment dels equips propietat dels alumnes. És 

responsabilitat dels alumnes la instal.lació i manipulació dels equips.  

 

Mesures de seguretat: 
- El Reglament de Règim Intern sancionarà aquells alumnes que no compleixin les normes anteriorment 

exposades. 

- L’alumnat ha de guardar convenientment l’aparell al final de la classe i tenir-ne cura, així com de la resta 

de material personal i comú de l’aula. 

- El professorat ha de vetllar per al bon ús dels dispositius, així com fer constar a la Comissió de 

Convivència si hi ha algun alumne/a que vulnera la normativa. 

- Si un alumne/a fa un mal ús reiteradament del dispositiu seu o aliè (jocs a classe, pàgines no adequades, 

fer fotos, gravar converses de classe, exposar a l’escriptori o exterior fotografies o videos de contingut 

obscè, violent, sexista, racista, discriminatori, vexatori…, interferències amb material de companys…), se 

li restringirà l’ús una temporada segons consideri la Comissió de Convivència.  

- El professorat tancarà sempre les aules amb clau quan l’alumnat n’hagi de marxar (classes en altres 

espais, hora d’esbarjo…).  
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• En el cas que un alumne/a que no cursi 1r d’ESO hagi adquirit un Chromebook mitjançant 

l’empresa Iddink gestionada per l’AMPA, les condicions d’ús i manteniment seran les mateixes 

explicitades en el document destinat a les famílies de 1r d’ESO. (Demanar document al tutor/a). 

 

 

Equip docent / Equip directiu 

Institut Llavaneres 

Setembre 2020 

 

• Cal omplir i signar el document adjunt a continuació.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En/Na......................................................................................... com a pare/mare/tutor/a de 

................................................................................................... de ............ curs d’ESO/BAT grup 

....................., manifesto haver entès la normativa d’ús de la pràctica de dispositius portàtils a les classes 

de l’Institut Llavaneres, quan sigui convenient; així com a la tinença d’aquests aparells per a ús individual 

del meu fill/a o tutorat durant un possible cas de confinament a causa del risc de pandèmia del Covid-19. 

Em comprometo a vetllar per al seu bon ús tant a l’aula com al domicili particular pel que respecta a la 

responsabilitat envers la Comunitat educativa; i a fer el seguiment de les actuacions del noi/a menor d’edat 

i del qual en sóc responsable.  

 

 

 

Signatura del pare/mare/tutor-a legal. 

DNI del pare/mare/tutor-a legal:  

......................................................, a ............... de ............................................... de ...................................                                             


