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1. Millora de l’ensenyament/aprenentatge a l’ESO, batxillerat i cicles formatius
2. Impuls de projectes educatius i noves metodologies amb la participació de la comunitat educativa
3. Foment del projecte lingüístic plurilingüe de centre
1. Millora de l’ensenyament/aprenentatge a l’ESO, batxillerat i cicles formatius
Objectiu 1.1: Incrementar el nivell competencial dels alumnes d’ESO.
Indicador 1.1: Resultats de CB, Resultats acadèmics.
Objectiu 1.2: Augmentar el rendiment acadèmic i la taxa de graduació a CF i a BAT
Indicador 1.2: Rendiment acadèmic CF, Taxa de graduació BAT, Resultats PAU.
Objectiu 1.3: Assegurar el seguiment de l’alumnat i la orientació individual
Indicador 1.3: Satisfacció dels alumnes i de les famílies.
Objectiu 1.4: Disminuir l’absentisme i l’abandonament del sistema educatiu.
Indicador 1.4: Taxa d‟absentisme, Taxa d‟abandonament.
2. Impuls de projectes educatius i noves metodologies amb la participació de la comunitat educativa
Objectiu 2.1: Estendre la innovació metodològica i didàctica a les aules.
Indicador 2.1: Activitats de formació executades.
Objectiu 2.2: Implantar la metodologia de treball per projectes.
Indicador 2.2: Treballs realitzats, publicats o presentats.
Objectiu 2.3: Augmentar l’actitud emprenedora de l’alumnat, el professorat i el centre.
Indicador 2.3: Activitats de difusió realitzades
3. Foment del projecte lingüístic plurilingüe del centre
Objectiu 3.1: Ampliar els escenaris d’aprenentatge lingüístic.
Indicador 3.1: Activitats en matèries no lingüístiques
Objectiu 3.2: Realitzar projectes d’intercanvi i mobilitat amb altres països europeus.
Indicador 3.2: Mobilitats i actuacions d‟intercanvi i acollida amb altres països.
Objectiu 3.3: Assolir els nivells de coneixement d’acord amb el marc comú europeu.
Indicador 3.3: Accions realitzades, Certificacions obtingudes.
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A. Objectius generals anuals del centre.

A.1. Objectiu 1. Millora de l’ensenyament/aprenentatge a l’ESO, batxillerat i cicles formatius.
A.1.1. Objectiu anual: Incrementar el nivell competencial dels alumnes d’ESO.
Indicador 1.1: Resultats de CB, Resultats acadèmics.
Departament de Ciències de la Natura

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

Llegir un text científic i respondre preguntes,
fer gràfics, interpretar gràfics, cercar informació
relacionada.

1

Pels alumnes de 1r i 2n ESO:
Realització d‟activitats de comprensió lectora
- fer un petit informe de les activitats del
i expressió oral i escrita a l‟ESO
laboratori, en grups de 2 o 3 alumnes.

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre d‟activitats realitzades
Tot el curs

Criteri acceptació: Superior en un 10% al
curs passat . (Mínim una activitat per cada
unitat )

- fer informes dels projectes realitzats al
laboratori en grups reduïts i exposar-los davant
dels companys.

2

Diversificació de les tasques avaluables a
l‟ESO
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Exàmens a part, puntuar, segons matèria i/o
nivell: Lliurament deures, treballs, informes de
treball pràctic al laboratori, exposicions orals,
activitats en llengües estrangeres, treball de
camp, lliurament dossiers, activitats TIC,
Tot el curs
pòsters, projectes, presentacions en Power
Point, participació activa a les classes,
aportació al grup classe de noticies científiques,
.....

Indicador: Nombre de tasques diferents
avaluades per trimestre
Criteri acceptació: Mínim quatre diferents
per nivell
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3

Treballar per projectes a 1r cicle d‟ESO, fer més
pràctiques de laboratori en les matèries que
Tot el curs
encara tenen marge de millora

Experimentació al laboratori

anàlisi

de

casos

Interpretació de gràfics, resolució de problemes,
elaboració de gràfics i anàlisi de dades, per
Tot el curs
millorar la competència científica dels alumnes

4

Interpretació
i
contextualitzats

5

Elaboració de la programació de ciències
naturals de 1r ESO amb el 3r nivell de Anar introduint en la programació de 1r d‟ESO
concreció (com experiència pilot i amb el tercer nivell de concreció
autorització de la direcció)

Indicador: Nombre de pràctiques
realitzades.
Criteri acceptació: Superior en un 3% al
curs passat
Indicador: Nombre d‟activitats realitzades
Criteri acceptació: Mínim una activitat per
matèria al trimestre
Indicador: Nombre d‟unitats realitzades

Tot el curs

Criteri acceptació: Una unitat per trimestre

Departament de Matemàtiques
ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Llegir els textos dels enunciats detingudament
i saber-ne extreure el resum de la situació
que es demana i expressar-los amb les seves
paraules
1

Incidir molt especialment en la comprensió
lectora dels enunciats dels problemes i la seva Incloure en l‟avaluació les argumentacions
interpretació
expressades amb paraules dels problemes
que es resolen.

Indicador: Nombre d‟activitats realitzades
Tot el curs

Criteri acceptació: Un mínim d‟una activitat
per unitat.

Avaluar les correccions argumentades en les
notes de llibreta

2

Participació a les
Proves Cangur a tots nivells de l‟ESO.
Participació voluntària del Fem Mates a 1r
d'ESO
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Dedicació de dues mitges classes per
treballar activitats de proves anteriors.

Indicador: el nombre de participants
2n trimestre

Criteri acceptació mínim: mínim de 4 per
classe.
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3

4

5

Aplicar el programa Geogebra a 3r d‟ESO per
Consolidació de les competències de “espai i
reforçar l‟assoliment de la geometria en dos i Tot el curs
forma” i “mesura i canvi i relacions”
tres dimensions i també de canvi i relacions

Activitats per preparar les proves de
competències bàsiques a 4t d'ESO

Activitats de comprensió conceptual amb
material manipulable

Incloure en les programacions de 3r i 4t
d'ESO una setmana dedicada a preparar les
proves de competències bàsiques a 4t i les
proves diagnòstiques internes a 3r, utilitzant
proves d'anys anteriors i avaluant-les.

Incloure activitats experimentals per la millor
adquisició de conceptes bàsics utilitzant el
material didàctic manipulable del
departament.

2n trimestre,
una setmana
abans de les
proves

Tot el curs

Indicador: el nombre de pràctiques
realitzades
Criteri acceptació: 5 pràctiques mínim per
trimestre i la millora del % de l‟assoliment
en les CB

Indicador: % d‟alumnes que superen les
CB 2017
Criteri d‟acceptació: superació del 80%

Indicador: Nombre d'activitats en què
s'utilitzen.
Criteri d'acceptació: 6 activitats per any en
1r i 2n ESO.

Departament d‟Orientació

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

CALENDARI

Realització d'activitats d'estratègies per a un
aprenentatge eficaç: motivació, lloc d'estudi,
Les activitats tenen un component de reflexió i
horari, planificació, lectura, subratllat, resum, autoavaluació. Són molt pràctiques, a partir de Tot el curs
esquema,
full
d'estudi...a
partir
de models previs.
l‟alternativa: Tècniques d’Estudi, a 1r d‟ESO.
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INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre d'activitats realitzades
Criteri acceptació: Seguiment de la
programació, almenys 90%
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2

3

4

5

6

Realitzar activitats d'atenció i concentració, i
optimitzar l'eficiència lectora de l'alumnat de Activitats molt pràctiques que es treballen a
partir de fitxes i exercicis visuals.
r
1 d'ESO en l'optativa: Atenció i raonament.

Indicador: Nombre d'activitats realitzades
Tot el curs

En l'alternativa de tècniques d'estudi els
alumnes disposen del Quadern Màgic amb
activitats de contingut emocional que els
Realització d'activitats d'educació emocional
permeten
reflexionar
sobre
diferents
i habilitats socials dins l'alternativa i l'optativa
Tot el curs.
situacions, sentiments i emocions.
r
de 1 d'ESO.
En l'optativa es visualitzen pel·lícules amb
contingut emocional per fer un posterior debat i
reflexió.
Realització d'activitats de comprensió i
expressió oral i escrita així com de
familiarització amb diferents tipologies
textuals i aspectes de la gramàtica en les
diferents matèries curriculars a l'aula oberta.

Lectura de textos relacionats amb les diferents
matèries curriculars de l'aula oberta, resposta a
preguntes de comprensió lectora, elaboració
Tot el curs
de presentacions i exposició de les mateixes.
Realització d'una petita obra de teatre entre els
mateixos alumnes.

Realització d'activitats de coneixement de la
llengua i la cultura catalanes a l'aula
d'acollida.

En un primer moment es fa una valoració
inicial de l'alumnat. A partir de la mateixa es
realitzen activitats de coneixement de la
llengua catalana i la seva cultura, així com de Tot el curs.
coneixement de l'entorn més immediat.
A final de curs, s'aplica una avaluació comuna
a totes les aules d'acollida de Catalunya.

Realització d'activitats de suport a
l'adquisició de nous coneixements en les
diferents matèries curriculars per part de
l'alumnat sord.

S'adapten les activitats curriculars pròpies de
cada curs, o bé se n'elaboren de noves, per
Tot el curs.
afavorir la seva adquisició. El treball de suport
es fa fora i dins de l'aula.
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Criteri
acceptació: Seguiment de
programació, almenys 90%

la

Indicador: Nombre d'activitats realitzades
Criteri acceptació: Mínim dues activitats al
mes.

Indicador: Nombre d'activitats realitzades
Criteri acceptació: Mínim dues activitats
per unitat.

Indicador: Nombre d'activitats realitzades
Criteri acceptació: Seguiment de la
programació, almenys 90%

Indicador: Nombre d'activitats realitzades
Criteri acceptació: Seguiment de la
programació, almenys 90%
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7

Realització d'activitats de suport a
l'adquisició de nous coneixements en les
diferents matèries curriculars a partir del
treball d'habilitats socials, autonomia, valors i
normes, per tal d'afavorir el procés
d'integració dels alumnes assignats a
treballar amb la TIS i la vetlladora.

El treball de suport a l'alumnat que treballa
amb la TIS i la vetlladora es fa fora i dins de
l'aula. En un primer moment es treballa tot el
que fa referència a habilitats socials, valors,
Tot el curs.
normes, es reflexiona sobre el comportament
diari, organització de carpeta, agenda,
deures... i posteriorment es dóna suport als
aprenentatges curriculars.

Indicador: Nombre d'activitats realitzades
Criteri acceptació: Seguiment de la
programació, almenys 90%

Departament de Tecnologia

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: millorar i/o almenys mantenir el
nivell de CB del curs anterior

1

Estimular la curiositat dels alumnes a través
d‟augmentar el nivell de pràctiques a l‟aula

Mostrar la part pràctica dels continguts a
través de pràctiques senzilles o a vegades
més complexes (atenció a la diversitat)

Tot el curs

2

Donar més ponderació a les pràctiques i
procediments de treball, que als continguts
teòrics

Potenciar el treball en l‟aula de tecnologia per
tallers en grups reduïts

Tot el curs

Criteri acceptació: els resultats de les CB
del centre està al mateix nivell i/o superior
al de la resta de centres de igual
característiques que el nostre
Indicador: Nombre de pràctiques
Criteri acceptació: superior a 2 per
trimestre

Departament de Llengua Castellana

ACTIVITATS PREVISTES
1

METODOLOGIA

CALENDARI

Realització continuada de compressions Proves CCBB oficials i també les del llibre de
Tot el curs
lectores i expressions escrites
text i altres extretes de material complementari
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Criteri acceptació: Superior a un 10% al
curs passat. (Mínim 2 activitats per unitat.)

2

Diversificació de les tasques avaluables a
l'ESO

A puntuar segons nivell: controls, exàmens,
lliurament de deures, treballs, exposicions
orals, dossiers (en algun nivell), participació
activa a les classes, aportació i recull de
notícies sobre la llengua castellana i literatura,
...

Indicador: Nombre de tasques diferents
avaluades per trimestre
Tot el curs

Criteri acceptació: Mínim un 70% fet i
avaluar per l'alumnat.
Indicador: Nombre de sessions realitzades

3

Jocs ortogràfics i gramaticals

Aprendre continguts jugant.

Tot el curs

Criteri acceptació: Superior a un 10% al
curs passat (mínim dos cops al mes.)

Departament d‟Educació Física

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟activitats realitzades

1

Autoaprenentatges per nivells

2

Coreografies, teatrelització, mim i
dramatització

Fer grups segons els nivells inicials i
d‟aprenentatge

Tot el curs

Criteri acceptació: realitzar el 50% de les
activitats
Indicador: nombre de figures realitzades

Treball de l‟acroesport

1r trimestre

Criteri acceptació: mínim 50% de les figures
proposades
Indicador: acceptació de les regles

3

Organització d‟un campionat esportiu

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Competicions esportives a cada classe

Tot el curs

Criteri acceptació: saber el reglament i
saber arbitrar
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4

Preparar activitats esportives

Desenvolupament de les Jornades Esportives
2n trimestre
i participació amb els alumnes de 1r ESO

Indicador: Nombre de participants
Criteri acceptació: 100% d‟alumnes
Indicador: nombre de circuits realitzats

5

Preparar minicircuits i exposar-ho a classe

Treball en grups o parelles

Tot el curs

Criteri acceptació: saber realitzar els
exercicis
Indicador: col·laboració

6

Transport i disposició de material

Utilització o organització del material de l‟aula Tot el curs

7

Hàbits higiènics varis

Control de la dutxa al finalitzar les classes

Criteri acceptació: ajuda i participació a cada
classe
Indicador: nombre de vegades sense dutxa

Tot el curs
Criteri acceptació: 100% de les vegades

8

Control del comportament durant les classes ,
Accions cíviques (esportives i no esportives) fent especial atenció en la comunicació
Tot el curs
respectuosa

9

Jocs de relació, de cooperació (dinàmica de
grups)

Dinàmica de grups

Jocs d‟estratègia

Lliure descobriment o descobriment guiat

Indicador: comunicació entre els alumnes
Criteri acceptació: parlar amb respecte i
educació sempre
Indicador: acceptació dels companys

Tot el curs
Criteri acceptació: 100% de les vegades
Indicador: buscar la resposta o solució

10

Tot el curs
Criteri acceptació: inferior al 50%

11

Jocs i esportius cooperatius i formes jugades

Partits al final de les classes acceptant les
regles de cada esport

Tot el curs

Indicador: nombre de participacions i
col·laboracions
Criteri acceptació: saber el reglament

12

Hàbits de salut i higiene

Control de
l‟alimentació

la

vestimenta,

la

dutxa

i

Indicador: dutxa diària
Tot el curs
Criteri acceptació: 100% de les vegades
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13

Indicador: nota de l‟alumne

A partir de l‟autoavaluació que fan els alumnes
Aplicació de l‟autoavaluació
entre ells

Tot el curs

Seguiment i prevenció de l‟absentisme

Tot el curs

Criteri acceptació: ?
Indicador: nombre de faltes

14

Control de les faltes d‟assistència

Criteri acceptació: 20% de la nota final

15

16

17

Curs de natació: amb una durada de 10-12
sessions amb els alumnes de 1r ( tots els
alumnes menys els del CN Granollers ) , 2n (
només no esportistes ) d‟ESO i 1r de
Batxillerat . Aquestes es faran en horari lectiu .
L‟alumne ha de pagar entre 12 i 15€ ( No socis
AMPA):
Segons monitors del CN Granollers
Conèixer la iniciació esportiva de la natació
sincronitzada i el waterpolo
Practicar la tècnica dels estils de la natació
Conèixer les possibilitats d‟un medi
diferent com l‟aquàtic
Desenvolupar-se amb el medi aquàtic amb
fluïdesa

2n trimestre

Revisar el currículum identificant els
aprenentatges claus

Veure nivell assolit a cada avaluació

Tot el curs

Aplicació de l‟autoavaluació i coa valuació per
tal que l‟alumnat participi del procés avaluació

Rebre feedback dels resultats avaluatius
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Indicador: Nombre de suspesos
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Departament de Català

ACTIVITATS PREVISTES
Projecte de millora de l‟expressió escrita a
través de les TIC
1

METODOLOGIA
Creació d‟un blog d‟expressió escrita a 4ESO
Projecte Viquilletra a ESO i batxillerat

CALENDARI

Al llarg del curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟alumnes que hi ha
participat
Criteri acceptació: 100%

2

3

4

Foment de l'expressió escrita mitjançant la
participació dels alumnes en diferents
concursos i projectes:

Els alumnes d‟ESO i batxillerat
participen en diversos certàmens
literaris:
concurs de redacció de la biblioteca
de Can Pedrals,
concurs de relat breu Coca-Cola
concurs Premi Sambori (Òmnium
Cultural)
certamen literari Sant Jordi
participació al projecte Viquilletra

Indicador: nombre d‟activitats realitzades
Al llarg del curs Criteri acceptació: Participació d‟un o més
concursos en cada un dels nivells d‟ESO i
batxillerat.

Reforç de l‟expressió escrita mitjançant la
matèria PEE a 4t d‟ESO.

L'expressió escrita és l‟eix principal de la
matèria de PEE de 4ESO. Per tant, tots els
Indicador: : nombre d‟activitats realitzades
textos elaborats pels alumnes s‟avaluen
cada trimestre, tenint en compte l‟adequació, Al llarg del curs
Criteri acceptació: Mínim 70% d‟alumnes
la coherència, la cohesió, la variació lèxica i
aprovats en la matèria de PEE
la correcció lingüística.

Treball d‟expressió oral a l‟aula (ESO)

Els treballs d'expressió oral es valoraran
tenint en compte l‟adequació, la coherència,
la cohesió, la correcció lingüística i els
elements de comunicació no verbals.
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Indicador: nombre d‟activitats realitzades
Al llarg del curs Criteri acceptació: Realització d‟una o més
activitat en cada un dels
grups d‟ESO i batxillerat
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Participació al concurs de lletrejar Picalletres
(3ESO)
5

6

Reforç de l‟ortografia

Aplicació de proves externes CCBB als
alumnes de 4ESO

Activitats diverses, aplicant diferents
metodologies a la resta de l‟ESO (jocs
d‟ortografia, memòria visual, etc)

Indicador: nombre d‟activitats realitzades
Al llarg del curs
Criteri acceptació:
Indicador: nombre d‟alumnes que aproven
les CCBB en llengua catalana

Realització de les proves externes de CCBB Febrer 2017
Criteri acceptació: mínim 70% d‟alumnes
competents en llengua catalana.

7

Cada trimestre es valorarà, en la matèria de
Valoració dels resultats trimestrals en reunió de
llengua catalana, els resultats obtinguts
departament i detecció d‟alumnes amb
d‟ESO i batxillerat. Es proposaran activitats
necessitats educatives especials per establir
de millora o recuperació als alumnes que no
mesures d‟ajuda i/o recuperació.
aproven el trimestre.

Indicador: valoració realitzada
Al final de cada
trimestre
Criteri acceptació: Millora dels resultats del
trimestre anterior

Departament de Llengües Estrangeres

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

CALENDARI

Mantenir els bons resultats de CCBB:
1 ESO, Detecció alumnes nivell alt
2ESO, Ampliació d'anglès
3ESO, Detecció mancances
4ESO, Educació ètico-cívica en anglès
Activitats CB

Repetició proves CB primària
Reforç escrit i oral ampliació
Introducció proves CB a 3ESO
Reforç escrit i oral educació ètico-cívica
Pràctica proves CB a 4ESO

Mantenir el nivell escrit a Batxillerat
1BAT, Desdoblament
2BAT, Desdoblament

Exàmens format selectivitat, (entrenant el
descompte en preguntes errònies)
Llibres de text de nivell mig-alt
Durant tot el
Correcció dels writings amb indicacions del
curs
professor, autocorrecció de l'alumne/correcció
compartida, i revisió posterior.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: resultats proves

Durant tot el
curs

Criteri acceptació: mantenir el nivell del curs
passat

Indicador: resultats proves
Criteri acceptació: mantenir el nivell del curs
passat

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 13 de 144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

Coordinació Pedagògica

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

3

4

5

METODOLOGIA

Preparació de les proves de competències
Reunions amb caps de
bàsiques i proves diagnòstiques a les aules.
professors de 4t i 3r d‟ESO.
Difusió del treball competencial a les aules

departament

CALENDARI

i

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Resultats de les proves de
competències bàsiques

Tot el curs

- Elaboració dels plans individualitzats a
Assegurar l'atenció a la diversitat dels
l‟ESO
alumnes, així com el bon funcionament de l‟AA - Seguiment del funcionament dels alumnes Tot el curs
i de l‟AO
d‟AA i d‟AO a través de reunions amb el
departament d‟orientació

Criteri acceptació: Millorar els resultats de
l‟any passat
Indicador: Resultats acadèmics dels
alumnes amb PI, d‟AA i d‟AO
Criteri acceptació: 75% d‟aprovats

Revisió de resultats de les PAU

Indicador: Resultats de les PAU
- Anàlisis amb caps de departament i
coordinació de batxillerat dels resultats de les Tercer trimestre
Criteri acceptació: Millorar els resultats de
PAU i propostes de millora
l‟any passat

Setmana de l‟orientació a 4t d‟ESO

Indicador: Enquestes de satisfacció als
Organització i seguiment, juntament amb el
alumnes
departament d‟orientació i coordinació de 2n
Segon trimestre
cicle ESO, de la setmana de l‟orientació a 4t
Criteri acceptació: 80% d‟alumnes amb
d‟ESO
valoració positiva

Millorar l‟acció tutorial

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Planificació d'activitats, xerrades i sortides,
Tot el curs
conjuntament amb coordinadors i tutors

Indicador: Enquestes de satisfacció als
alumnes
Criteri acceptació: 80% d‟alumnes amb
valoració positiva

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 14 de 144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

Coordinació LIC

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

CALENDARI

L'expressió escrita és l‟eix principal de la
matèria de PEE de 4ESO. S‟hi treballen,
Consolidació del pla d‟expressió escrita a principalment, les propietats textuals, la
Al llarg del curs
4ESO
creativitat i el procés de la composició escrita.
Els alumnes publiquen els seus textos en un
blog.

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: alumnes que aproven la matèria
de PEE i alumnes que aproven les CCBB en
l‟expressió escrita
Criteri acceptació: mínim un 70% d‟alumnes
aprovats (en la matèria de PEE i les CCBB,
exp. Escrita)

Coordinació Associació Esportiva

ACTIVITATS PREVISTES

1

Equips federats de voleibol: aquest any tindrem 16 equips (
2 aleví, 5 infantils, 4 cadet, 2 juvenil i 3 sèniors ) participant
a la FCV. Els objectius seran:
Millorar la qualitat de les jugadores
Consolidar l'esport del voleibol a l'AE
Incentivar les activitats per a les noies ja que són les
que menys activitats realitzen fora del centre
Promoció del vòlei a la ciutat

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

METODOLOGIA

Organitzar els equips tal i com
indica la Federació

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre de participants
respecte al curs anterior
Criteri acceptació: -10%

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 15 de 144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

2

3

4

Equips escolars: aquest any tindrem 7 equips participant als
JJEE. En principi seran:
2 prebenjamins, 2 benjamins, 2 aleví , 1 equip cadet de
vòlei, . Els objectius són:
Potenciar l'esport Potenciar les activitats físiques de
nois i noies a Granollers i dins de l'àmbit educatiu.
Crear activitats esportives a través de la diversitat per
millorar la relació social i integració dels participants.
Impulsar l'esport escolar per fomentar la pràctica
Organitzar els equips tal i com
d'activitat física i
indica el Consell esportiu
potenciar una cultura de la salut i del respecte al medi.
Facilitar l'accés a l‟esport escolar als alumnes del
centre.
Millorar la cohesió social dels alumnes del centre
mitjançant l'activitat física.
Promocionar el centre i donar-lo a conèixer a la ciutat.
Mantenir la participació dels alumnes en activitats
extraescolars

Tot el curs

El voleibol a primària: Aquest projecte pretén organitzar una
sèrie d‟entrenaments amb escoles de primària de Granollers
durant el curs escolar . Acabant amb un torneig esportiu de Organitzar els equips tal i com ho
Tot el curs
voleibol a on participin moltes noies en edat escolar. Aquest hem fet fins ara
any tindrem 60-65 alumnes de les escoles de Granollers.
L'objectiu és promocionar el vòlei a la ciutat
Jornades Esportives de Secundària a Granollers ,
organitzades per l'AE Carles Vallbona i el Consell Esportiu .
Podran participar tots els alumnes de 1r d'ESO i els alumnes
de l'optativa de Batxillerat seran els monitors.
Organitzar les Jornades tal i com
Participar en una activitat recreativa i competitiva
28 d‟abril de 2017
he fet els últims 12 anys
Viure l‟experiència de la pràctica d‟un esport des de la
vessant competitiva en una situació real amb alumnes
d‟altres centres
Saber organitzar una activitat recreativa.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Indicador: Nombre de participants
respecte al curs anterior
Criteri acceptació: -10%

Indicador: Nombre de participants
respecte al curs anterior
Criteri acceptació: +10%

Indicador: Nombre de participants
respecte al curs anterior
Criteri acceptació: -10%

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 16 de 144
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5

Jornades Esportives de Primària a Granollers , organitzades
per l'AE Carles Vallbona i el Consell Esportiu . Podran
participar tots els alumnes de 6é de primària i els alumnes de
l'optativa de Batxillerat seran els àrbitres.
Organitzar les Jornades tal i com
Participar en una activitat recreativa i competitiva
he fet els últims 18 anys
Viure l‟experiència de la pràctica d‟un esport des de la
vessant competitiva en una situació real amb alumnes
d‟altres centres
Saber organitzar una activitat recreativa.

31 de març de 2017

Criteri acceptació: -10%

6

Dinamitzadors: aquest any faran:
Ajudaran a les activitats de la AE
Es farà una sortida amb tots els dinamitzadors al mes de
juny
Participaran a la 1/1 Marató
Formació a l‟optativa de
Batxillerat i al projecte de
Seran voluntaris a la diada de la bicicleta
voluntariat de 4t ESO
Els objectius són:
Formar i capacitar als monitors per les activitats.
Promocionar l'esport al centre
Organitzar activitats conjuntes amb el Consell Esportiu

Tot el curs

7

Campus d'estiu: Es tornarà e repetir durant el mes de juliol i
es farà de voleibol en col·laboració amb el Consell Esportiu.
Els objectius són:
Desenvolupament com s‟ha fet
Millora tècnica dels elements fonamentals
fins ara
Tecnificació dels alumnes
Fer una activitat a l'estiu

26 de juny 2 31 de
juliol

Formació del coordinador del PCEE:
Participació en una jornada
Millorar la formació del coordinador del centre pel
formativa
programa PCEE

???

Equip de futbol a 7 sènior: format per ex-alumnes del centre.
Els objectius són:
Inscripció a la lliga de lleure de
Donar continuïtat a les activitats de l'AE .
l‟ajuntament
Donar alternatives als alumnes major d'edat que no
poden jugar en un club de la ciutat

Tot el curs

8

9

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Indicador: Nombre de participants
respecte al curs anterior

Indicador: Nombre de participants
Criteri acceptació: Nivell assolit de
formació

Indicador: nombre participants amb
respecte a l‟any passat
Criteri acceptació: +10%
Indicador: inscripció
Criteri acceptació: subjectiu
Indicador: resultat
Criteri acceptació: classificació

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 17 de 144
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10

Indicador: crear 3 grups mínim

Classes d'anglès . L'objectiu és:
Ampliar l'oferta d'activitats en llengua estrangera

Difusió entre els socis de l‟AE

Classes de pilates per pares

Difusió entre el socis de l‟AE

Tot el curs
Criteri acceptació: 20 persones
Indicador: participació

11

Tot el curs
Criteri acceptació: 15 persones

12

PCEE (dinamitzar activitats i donar beques esportives per
famílies amb dificultats econòmiques). 1700€ de subvenció

Fer sol·licituds al mes de juny

13

El club a l'escola (Escola Salvador Llobet)

Segons objectius de l‟ajuntament Tot el curs

Juny

Indicador: percentatge de participació
Criteri acceptació: quantitat de diners
Indicador: participació
Criteri acceptació: 12 persones
Indicador: participació

14

Esquiada oberta a tots els alumnes del centre

Inscripció oberta

27 de febrer
Criteri acceptació: omplir un autocar

Coordinació 1r cicle d‟ESO

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

Activitats d‟autoavaluació i coavaluació per
Qüestionari d‟autoavaluació personal i de grup
tal que l‟alumnat participi del procés
a les classes de tutoria. Fixació d‟objectius.
avaluatiu.

Escollir nous crèdits de síntesi, que fomentin
Sortida de 3 dies per fer el treball de síntesi, de
el treball cooperatiu i de camp, i el treball de
temàtica transversal.
les competències bàsiques.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI
La setmana
abans i després
de les
avaluacions.

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟activitats realitzades
Criteri acceptació: realitzar almenys 1
activitat per trimestre
Indicador: satisfacció amb els resultats dels
nous crèdits de síntesi, per part del
professorat

Segona setmana
del mes de juny
Criteri acceptació: que almenys el 70% del
professorat participant avaluï el resultat del
crèdit de síntesi amb Satisfet/Molt satisfet
Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 18 de 144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

Coordinació de Recerca

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

INDICADOR ACTIVITAT

CALENDARI

Seguiment pautat de la realització del projecte a
partir d‟una sèrie de documents explicats a
l‟alumnat al llarg del curs:
1r TR: realització d‟un pòster.
Tot el curs
2n TR: realització de materials didàctics.
3r TR: realització d‟una presentació.
Valoració a final de curs.

Indicador: integració en les qualificacions
de la matèria.

1

Treballar les competències a partir de la
realització d‟activitats i/o petits projectes
relacionats amb la temàtica dels continguts
de les CCNN i de FiQ. Realització d‟una
prova pilot a 1r i 2n d‟ESO.

Quantificar l‟assoliment de les competències
treballades a partir d‟una llista d‟ítems omplerta
pel professorat i l‟alumnat de forma
consensuada. Valoració a final de curs.

Indicador: grau d‟assoliment competencial

2

Valorar les competències assolides a partir
dels projectes realitzats. Realització d‟una
prova pilot aquest curs a 1r i 2n d‟ESO.

Tot el curs

Criteri acceptació: 1 per trimestre i nivell
educatiu.

Criteri acceptació: nivell NORMAL /
competència

A.1.2. Objectiu anual: Augmentar el rendiment acadèmic i la taxa de graduació a CF i a BAT
Indicador 1.2: Rendiment acadèmic CF, Taxa de graduació BAT, Resultats PAU.
Departament de Ciències de la Natura
ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

CALENDARI

Cada trimestre valorar, matèria a matèria, els
resultats obtinguts, si hi ha marge de millora, és
Valoració dels resultats trimestrals en reunió
a dir, si estem per sota del criteri d‟acceptació
de departament i detecció d‟alumnes amb
de l‟indicador, proposar actuacions de millora.
Tot el curs
dificultats
d‟aprenentatge
per
establir
L‟efectivitat de les quals es valorarà el trimestre
mesures d‟ajuda.
següent. Si no han estat efectives proposar de
noves.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Valoració realitzada
Criteri acceptació: Millora de resultats en
trimestre següent

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 19 de 144
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Institut Carles Vallbona

Departament de Castellà

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador Nombre d'us d'aquest recurs

1

Jocs sobre els continguts del currículum

Jugar aprenent

Tot el curs

Treballs de recerca amb un to lúdic.

Cercar en diferents llocs d 'informació i elaborar
Tot el curs
feines molt entretingudes i enriquidores.

Criteri acceptació: Superior a l'any passat
en un 10%.
Indicador Nombre d' us d aquest recurs

2

Criteri acceptació: Superior a l'any passat
en un 10%
Indicador Nombre d' us d ' aquest recurs

3

Sortides al teatre i sortides culturals

Aprendre amb l'acció

Tot el curs

Criteri acceptació: Igual que el curs
passat.

Departament de Matemàtiques

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Valoració dels resultats trimestrals en reunió
Fer una valoració dels resultats de cada
de departament i detecció d'alumnes amb
trimestre i proposar actuacions de millora si es
dificultats
d'aprenentatge
per
establir
el cas.
mesures d'ajuda

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Valoració den resultats
trimestrals
Criteri acceptació: Millora en el trimestre
següent

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 20 de 144
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Departament de Tecnologia

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Valoració i anàlisi dels resultats acadèmics
trimestrals i anuals del departament.

Potenciar el batxillerat tecnològic entre els
alumnes d‟ESO

METODOLOGIA
Valorar els resultats acadèmics de cada
curs,(tenint en compte la potencialitat del
grup), analitzant les diferències de cada grup
i els diferents factors causants dels resultats.
Proposar mesures correctores en cas que els
indicadors estiguin per sota dels criteris
d‟acceptació. Si les mesures correctores
proposades no són efectives proposar noves
mesures
Estimular la curiositat per la tecnologia a
base de treballar camps d‟interès pels
alumnes. Potenciar la realització de tallers,
visites a empreses durant els cursos de 3r i
4rt d‟ESO

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Resultats acadèmics
trimestrals
Tot el curs
Criteri acceptació: resultats acadèmics
dins dels del rang d‟acceptació
Indicador: Número d‟alumnes matriculats
Criteri acceptació: Mantenir i/o
incrementar la matriculació d‟alumnes al
batxillerat tecnològic

Departament d‟Orientació

ACTIVITATS PREVISTES

1

Tutorització de treballs de recerca de BAT.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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METODOLOGIA
Reunió inicial per planificar el treball, reunions
de seguiment presencial o mitjançant correu
electrònic i google drive. Participació en els
tribunals en el moment de les exposicions.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Final del curs
r
de 1 de BAT i
Indicador: Nombre d'interaccions.
primer
quadrimestre de
n
Criteri acceptació: Mínim dues mensuals.
2 de BAT.

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 21 de 144
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Departament d‟Informàtica

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

3

SMX - Treballar per projectes

METODOLOGIA
Als mòduls de SMX ( M5 amb algunes UF de
M2 i m3, M6 i M7) s‟utilitza la metodologia
per projectes SCRUM, per potenciar les
capacitats organitzatives, estructurals,
d‟autonomia,i així augmentar el rendiment
acadèmic i la motivació. Per tant, el nombre
de graduats.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: El nombre de graduats i la
motivació pel cicle.

Tot el curs
Criteri acceptació: Nombre de graduats
sigui un 2% més que el curs passat
Indicador: nombre d‟alumnat participant

SMX-M8 - Participació en el concurs
d‟aplicacions pel mòbil (MSCHOOLS) i en el
de pàgines web (Webs al punt)

Criteri acceptació: Que com a mínim un
grup de cada concurs que es presenti
Indicador:
Criteri acceptació:

Linux Essentials

Departament d‟Administració – Comerç

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

CALENDARI

Com a criteri general, s‟estableix que la nota
final de les unitats formatives s‟obtindrà a
partir de l‟avaluació de cada nucli formatiu
mitjançant proves escrites (60% sobre el
Harmonització del sistema d‟avaluació de les total) i activitats d‟aula (40% restant).
unitats formatives, augmentant el percentatge
Tot el curs.
sobre la nota final de les activitats d‟aula.
Es pretén que l‟alumnat faci un esforç
constant durant tot el curs pel fet
d‟augmentar la importància o pes del treball
diari en la nota final de la unitat formativa,
posant en valor l‟assistència a les classes.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Unitats formatives aprovades /
cursades.
Criteri acceptació: Millora del 10%
respecte del curs anterior.

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 22 de 144
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A la jornada de portes obertes del centre
s‟informa de les particularitats de cada cicle
formatiu, així com de la seva dificultat.

2

3

El motiu és evitar que hi hagi alumnat mal
ubicat als estudis, sobretot al cicle de
Seguiment de l‟alumnat dels primers cursos
comerç internacional, fet que pot derivar en
dels cicles de grau superior per detectar
situacions de dificultat per promocionar de
dificultats d‟aprenentatge en el cicle matriculat
curs o de possible abandonament.
i avaluar les possibilitats de reorientació a un
altre cicle formatiu.
En les reunions d‟equip docent fins a
l‟avaluació inicial es farà un seguiment de
l‟alumnat amb la finalitat de detectar
aquestes situacions i proposar a l‟alumnat
un canvi a un altre cicle que s‟imparteixi al
centre si hi ha disponibilitat.

Indicador: Alumnat de 1r. que promociona /
alumnat de 1r curs.
Avaluació inicial.

En les reunions d‟equip docent es valoraran
els resultats obtinguts per l‟alumnat en les
unitats formatives que s‟estiguin cursant de
Valoració de resultats en reunions d‟equip cadascun dels mòduls, a l‟efecte de
docent i detecció d‟alumnat amb dificultats proposar activitats de reforç que li permetin
Tot el curs
d‟aprenentatge per proposar activitats de millorar els seus resultats acadèmics.
reforç o altres mesures.
Amb periodicitat bimensual o trimestral es
valorarà l‟efectivitat de les mesures
proposades i la proposta de mesures
alternatives si no hi ha millora.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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Criteri acceptació: Millora del 10%
respecte del curs anterior.

Indicador: Alumnat que es gradua /
alumnat total.
Criteri acceptació: Millora del 10%
respecte del curs anterior.

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 23 de 144
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Coordinació de Batxillerat

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Taxa de graduació BAT

1

2

3

Plans individualitzats
matèries

i

exempcions

Premis extraordinaris de Batxillerat

Acte de cloenda BAT

de Detecció de les dificultats d‟aprenentatge i
intervenció per la propera avaluació.

Promoure la participació en activitats de
reconeixement de l‟excel·lència acadèmica.

Primer trimestre

Criteri acceptació: igual o superior al
80%
Indicador: Nombre de participants als
premis extraordinaris

Tot el curs
Criteri acceptació: Nombre de
participants igual o superior 3.

Preparació, organització i realització de l'acte
de cloenda de 2n de batxillerat
Juny

Indicador: Nombre d‟incidències
Criteri acceptació: igual o inferior a 3

Coordinació FP dual

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: informes de millores

1

Revisió de tota la documentació relacionada a
Analitzar, dissenyar i elaborar distribucions cada cicle i elaborar un informe de millores.
Curs escolar
curriculars adaptades a DUAL
Es necessària la intervenció de l‟equip docent
de cada cicle.

2

Estudi i elaboració d‟un informe sobre la
càrrega de treball actual i quina podria ser
Curs escolar
més òptima. Es necessària la intervenció de
l‟equip docent de cada cicle.

Indicador: informes de millores

Equilibrar càrrega de treball entre primer i
segon d‟un cicle DUAL

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Criteri acceptació: > 0

Criteri acceptació: >0
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3

Elaborar diverses enquestes de satisfacció
per avaluar: les tasques desenvolupades,
implicació i participació per part del
professorat, les activitats dutes a terme dintre
Desenvolupar un sistema d‟avaluació del
del mòdul, la relació entre les activitats i els Trimestral
mòdul de projectes i els mòduls relacionats
mòduls del cicle, la utilitat o relació de les
tasques amb l‟entorn empresarial, propostes
de millora. Les enquestes van dirigides al
professorat i a l‟alumnat del cicle.

4

Desenvolupar un sistema d‟avaluació de la Fer seguiment a les empreses. Elaborar
formació dual a l‟empresa
enquestes de satisfacció.

Indicador: satisfacció de l‟alumnat
Criteri acceptació: grau de satisfacció

Indicador: satisfacció de l‟alumnat
Trimestral

Criteri acceptació: grau de satisfacció

Coordinador de qualitat

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

CALENDARI

Integració
del
model
e2cat
d‟eixos Implementació de la metodologia REDAR per
d‟excel·lència en el sistema de gestió i millorar a la gestió i per al seguiment dels resultats del Tot el curs
els resultats del centre
centre

Reflexió, elaboració i implementació
d‟instruments, sistemes i metodologies que
millorin els resultats dels processos/eixos

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Seguiment de la metodologia impartida des
de la xarxa del Programa de Qualitat

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: treballar amb equips de millora
Criteri acceptació: creació d‟almenys 2
equips de millora
Indicador: Identificar i compartir
metodologies/instruments d‟E/A amb altres
centres

Tot el curs
Criteri acceptació: Identificar i compartir
almenys 1 metodologia/instrument dins de
la xarxa del PQiMC

Data: 30 d‟octubre de 2016
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A.1.3. Objectiu anual: Assegurar el seguiment de l’alumnat i la orientació individual
Indicador 1.3: Satisfacció dels alumnes i les famílies
Departament de Matemàtiques

ACTIVITATS PREVISTES

1

Formació als tutors

METODOLOGIA
Participar en totes les activitats de formació
proposades per la direcció

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre de professors tutors
participants
Criteri acceptació: 100%

Departament de Tecnologia

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: enquesta de satisfacció de les
famílies i dels alumnes

1

Atenció individualitzada de totes les famílies i
els alumnes des de la tutoria que assumeix el
departament,
així
com
col·laborar
constantment en l‟acció tutorial del centre

Està en permanent contacte amb totes les
famílies de la tutoria, fer el seguiment acurat
de tots els alumnes de la tutoria i de les
necessitats del grup classe i així com de les
necessitats individuals de cada alumne

Tot el curs

2

Servei d‟orientació (destinat a 3r, 4t d‟ESO i
batxillerat) cap els estudis de la branca
tecnològica (enginyeries, cicles formatius
d‟aquesta vesant, etc)

Mostrar de forma reiterada la tecnologia com
a aplicació a la vida real, en qualsevol àmbit,
del coneixement científic

Tot el curs

Criteri acceptació: mantindre i/o
incrementar el grau de satisfacció de les
famílies i els alumnes cap a la tutoria del
departament i cap a la matèria de
tecnologia
Indicador: nombre d‟alumnes matriculats
en el batxillerat científic.
Nombre d‟alumnes matriculats a les
optatives de tecnologia ofertes als
alumnes de 4t d‟ESO)
Criteri acceptació: Mantenir el nombre
d‟alumnes matriculats del curs anterior.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat
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Departament d‟Orientació

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

CALENDARI

Es planifica un seguit d'activitats per a una
setmana que abasten des de xerrades, a la
realització d'activitats proposades en un
t
Planificació del Projecte d'orientació a 4 dossier.
d'ESO.
El treball final consta de la presentació d'un
perfil professional realitzat per l'alumnat i una
infografia sobre l'itinerari a seguir per tal
d'arribar a la professió triada.

Segon-tercer
trimestre.

Es fa un recull o elaboració pròpia d'activitats
Planificació, elaboració i recull d'activitats per per al PAT, amb una versió per al professorat i
al PAT.
una altra per a l'alumnat. Aquest curs ens
r
n
centrem en 1 i 2 d'ESO.

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre d'activitats realitzades
Criteri acceptació: 100%

Indicador: Nombre d'activitats recollides.
Criteri acceptació: 100%.

Indicador: Nombre d'atencions realitzades.
3

4

Realització d'atencions individualitzades de
caire pedagògic, a petició del professorat,
l'alumnat o les pròpies famílies.

En funció de la demanda, s'atén l'alumnat
directament o es fa la derivació a l'EAP o a
altres institucions, segons les necessitats.

Incorporació dels nois de l'Aula Oberta al
Projecte singular “Tastet d'oficis” amb
conveni amb l'Ajuntament i empreses i la
supervisió d'Inspecció.

En coordinació amb l'Ajuntament, s'assigna
cada alumne de l'aula oberta a una empresa
per a realitzar el tastet d'oficis. Es fa una
primera visita de presentació, després l'alumne
ja hi acudeix en l'horari assignat. El professorat Tot el curs
fa visites o entrevistes de seguiment i
l'avaluació final en coordinació amb l'empresa.
Cada tastet es fa durant un quadrimestre, a
raons de dos tastets per curs.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Tot el curs

Criteri acceptació: En funció de les
necessitats i del temps disponible,
s'intentarà atendre la totalitat de les
demandes.

Indicador: Nombre d'assignacions a
empreses.
Criteri acceptació: 100%

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 27 de 144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

Assistència a les sessions d'Inauguració i
cloenda del projecte, en horari de tarda.
Assistència a les sessions d'avaluació amb
les empreses.
Assistència al Seminari de Projectes
Singulars.

Per tal de fer el seguiment del projecte
singular, s'assisteix al Seminari de Projectes
Singulars on s'unifiquen criteris a nivell de
Tot el curs
ciutat.
S'assisteix també a les sessions d'inauguració i
cloenda, juntament amb les famílies.

Gestionar xerrades de diferent temàtica per
a l'alumnat de l'aula oberta: alimentació,
prevenció i efectes de la drogoaddicció,
prevenció de malalties de transmissió sexual,
tractament afectiu de la sexualitat, i altres
que puguin sorgir al llarg del curs.

Es fa una coordinació amb les diferents
administracions i el coordinador de segon cicle
Tot el curs
i es planifica la xerrada en funció de les
necessitats.

7

Recollir informació dels alumnes (6è de
primària, i alumnes que procedeixen d'altres
centres i arriben que ja han començat la
ESO: presencial, en reunió amb els tutors
anteriors i via telefònica o correu mail, amb
els que venen d'altres pobles, Serveis
Socials, EAP...) i traspassar-la als diferents
tutors, Equips Docents i Direcció.

A finals de juny s'assisteix a la jornada de
traspàs d'informació entre primària i secundària
per recollir les informacions més destacades
Indicador: Assistència al Traspàs i reunions
Finals curs
sobre el nou alumnat.
anterior i inci de d'ED:.
També es pot recollir informació d'altres
curs actual.
escoles via correu electrònic o telefònicament.
Criteri acceptació: 100%
En una reunió d'equip docent a inicis de curs
es fa el traspàs d'informació al professorat.

8

Planificar i executar formació de tutors, a
partir d'eines per a la tutoria, a petició de la
Direcció.

A partir d'una selecció d'activitats de tutoria,
s'ha realitzat la formació pràctica de tutors
basada en l'experimentació de les activitats i
posterior reflexió de les mateixes.

5

6

9

Creació d'un banc de recursos al Moodle per
facilitar la tasca del professorat en les
diferents matèries amb tots aquells alumnes
amb NEE.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Segona
setmana de
curs

S'ha creat una pàgina al moodle com a
Recursos per al professorat: en aquesta
pàgina hi ha apartats amb informació i
Tot el curs
recursos sobre dislèxia, TDAH, Asperger,
Sordesa i materials d'adaptació de les diferents
matèries.

Indicador: Assistència a les sessions.
Criteri acceptació: 100%

Indicador: Assistència a les xerrades.
Criteri acceptació: 100%

Indicador: Tutors/es assistents a la
formació.
Criteri acceptació: 100%

Indicador: Nº de recursos afegits al moodle
Criteri acceptació: Un mínim de dos al
trimestre.
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10

11

12

13

S'organitza la informació, es preparar la
Planificació i coordinació de xerrades a pares presentació i es desenvolupen les xerrades en
Tot el curs
sobre Adolescència i Orientació.
horari de tarda per garantir l'assistència de les
famílies.

Coordinació dels serveis interns en les
actuacions que desenvolupen: UALL, TIS i
vetlladora.

Coordinació dels serveis externs: EAP,
CREDA, ONCE, Serveis Socials de
l‟Ajuntament, COC, Servei de
drogodependències, Infermera, UEC,
Hospital de dia, Xarxa d'infància, Mossos,
CSMIJ...

Col·laboració en l'elaboració dels PI i en el
suport d'alumnat i materials en el cas de
NEE.

S'elaboren documents on queda reflectida la
seva participació al centre: horaris, planificació,
Tot el curs
funcions... Formen part de la reunió setmanal
del departament.

Es fa d'intermediari entre tots els serveis
externs i el centre, en funció de les necessitats Tot el curs
que van sorgint. Es tracta de treballar en xarxa.

Indicador: Assistència a les xerrades.
Criteri acceptació: Un mínim d'un 50%.

Indicador: Documentació lliurada i
assistència a la reunió.
Criteri acceptació: 100%.

Indicador: Nombre d'intervencions en
funcions de les demandes.
Criteri acceptació: Un mínim d'un 90%.

Assessorem el professorat en l'elaboració dels
PI de l'alumnat amb NEE. Proporcionem
Tot el curs
recursos i materials.

Indicador: Nombre d'intervencions en
funcions de les demandes.
Criteri acceptació: 100%.

Departament de Ciències Naturals

ACTIVITATS PREVISTES
1

Formació als tutors

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

METODOLOGIA
Participar en totes les activitats de formació per
tutors proposades per la direcció

CALENDARI
Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre de professors tutors
participants
Criteri acceptació: 100%
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Departament d‟Informàtica

1

2

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

Reunions d‟equip docent extraordinàries en
tots els cicles

Seguiment individualitzat de cada un dels
alumnes amb els tutors a partir de les
valoracions del professorat de l‟equip docent
per a orientar a l‟alumne/a.

Reunions individualitzades i col·lectives amb
les famílies

Per petició de les famílies o del tutor/a i
organització de tallers per a les famílies quan
es detecta una necessitat grupal.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Satisfacció alumnat

Tot el curs
Criteri acceptació: Satisfacció alumnat
Indicador: satisfacció alumnat i família
Tot el curs

Criteri acceptació: satisfacció alumnat i
família

Departament d‟Administració – Comerç

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Formació de tutors

METODOLOGIA
Participar en les activitats de formació
proposades per a la millora de la gestió tutorial
de la formació en centres de treball (FCT) i la
formació professional dual.

Realització d‟activitats de tutoria, coordinades
amb el professorat de Formació i orientació
laboral, dirigides a treballar la competència de
Acció tutorial als cicles de grau superior
l‟alumnat davant una entrevista a l‟empresa
dirigida a l‟alumnat i recerca d‟empreses (amb amb la finalitat d‟incorporació a la FP Dual.
el suport de la coordinació de FCT) per a la
incorporació gradual de l‟alumnat a la FP Dual. Seguiment de la FCT prèvia a la formalització
del conveni dual o contracte de formació, amb
la finalitat que aquesta formalització es faci
efectiva.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre de tutors participants.

Tot el curs.
Criteri acceptació: 100%

Indicador: Percentatge d‟alumnat en FP
Dual
3 anys

Criteris d‟acceptació:
Curs 2016-2017: entre el 15 i el 25%.
Curs 2017-2018: entre el 20 i el 30%.
Curs 2016-2017: 30% o més.
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Coordinació de 1r cicle d‟ESO

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

CALENDARI

Programar i elaborar el PAT, amb uns eixos
transversals i comuns a tots els cursos:
autoconeixement, educació emocional,
comunicació, cooperació, etc.

Elaboració, facilitació i coordinació de les
activitats de tutoria, a les reunions setmanals
de tutors.

Al llarg de tot
el curs

Tallers i xerrades per tota l‟ESO

Tallers d‟alimentació, xarxes i gènere a càrrec
de l‟ajuntament de Granollers.

Un cada
trimestre

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟activitats comunes
realitzades
Criteri acceptació: Almenys 5 activitats per
trimestre
Indicador: Satisfacció dels assistents

2

3

A través de la bústia de mediació els alumnes
Mediació escolar per a la resolució positiva del
accedeixen al servei de mediació i fan les
conflicte
seves demandes.

Criteri acceptació: Satisfacció almenys del
75%

Indicador: Nombre de demandes de
Dijous de
mediació solucionades
cada setmana
després del
Criteri acceptació: Almenys que es
pati
solucionin el 80% de les demandes de
mediació demanades
Indicador: Entrevistes de satisfacció.

4

Xerrades pedagògiques adreçades als pares

Difusió a través dels tutors de les xerrades
pedagògiques sobre l‟adolescent.

Una xerrada
al curs

Criteri acceptació: Satisfacció almenys del
80%

Coordinació de 2n cicle d‟ESO

1

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

Preparar i actualitzar els diferents treballs de
síntesi:
revisions,
actualitzacions,
adaptacions, etc, així com la setmana de
l‟orientació.

Dossiers de treball de síntesi, mitjans tècnics,
Internet.
Reunions de coordinació, de tutors i d'equip
docent

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟incidències

Tot el curs

Criteri Acceptació: grau de satisfacció
superior al 8.
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2

3

4

Coordinar les activitats i xerrades en tots els
nivells de l' ESO, per tal que aquestes tinguin
uniformitat, coherència i continuïtat.

Dossier d'activitats de l'ajuntament, mossos
d'esquadra i policia local.
Reunions de coordinació, de tutors i d'equip
docent

Tot el curs

Concretar visites obligatòries i d'interès per a
l' ESO, especialment de caire formatiu i lúdic.

Diferents agències de viatges, empreses,
mitjans tècnics i suport econòmic.
Reunions de coordinació, de tutors i d'equip
docent

Tot el curs

Dossiers de treball de síntesi, mitjans tècnics,
Internet
Reunions de coordinació, de tutors i
psicopedagogia

Tot el curs

Preparar i actualitzar els diferents treballs de
la setmana de l‟orientació. Revisions,
actualitzacions, adaptacions, etc.

Indicador: Opinió dels tutors per avaluar
l‟eficàcia de la nova metodologia i
temporització. Nombre d‟incidències.
Criteri Acceptació: grau de satisfacció
superior al 8.
Indicador: Opinió dels tutors per avaluar
l‟eficàcia de la nova metodologia i
temporització. Nombre d‟incidències.
Criteri Acceptació: grau de satisfacció
superior al 8.
Indicador: Qualitat i nombre d‟activitats
realitzades
Criteri Acceptació: grau de satisfacció
superior al 8.

Coordinació de Batxillerat

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Xerrades d‟orientació acadèmica

Informació i tràmits referent a les PAU

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

METODOLOGIA

CALENDARI

Planificació de visites i xerrades de tutoria
sobre orientació acadèmica: centres
Tot el curs
universitaris, saló de l'ensenyament, xerrades
al centre, tallers a la universitat ...
Seguiment individual dels alumnes a través
dels tutors per tal que estiguin informats del
funcionament de les matèries optatives i la
Segon trimestre
seva relació a les PAU.
Acompanyament a l‟hora de fer la
prematrícula i la matrícula de les PAU.

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Enquestes de satisfacció
dels alumnes
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
de, almenys, 7,5.
Indicador: Nombre d‟incidències
Criteri acceptació: Inferior o igual a 3
incidències
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Indicador: Nombre d‟incidències

Gestió de la informació

Recull i actualització de la informació
referida al batxillerat, a les PAU i a estudis
posteriors. Difusió d‟aquestes informacions
perquè arribin a les persones interessades.

4

Seguiment de les activitats de tutoria

Actualització i seguiment de les activitats de
tutoria a batxillerat mitjançant les reunions
entre la coordinació i els tutors/es.

5

Preparació, organització i realització de les
Setembre
Difusió del projecte educatiu de batxillerat al reunions de famílies d‟inici de curs.
centre
Preparació, organització i realització de la
Maig
jornada de portes obertes.

3

Tot el curs

Criteri acceptació: Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Nombre activitats realitzades

Tot el curs

Criteri acceptació: 90% de les
activitats programades
Indicador: Enquestes de satisfacció
Criteri acceptació: satisfacció igual o
superior a 8

Coordinació de CF

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

3

METODOLOGIA

Planificació de xerrades de tutoria i visites
Xerrades d‟orientació acadèmica a alumnes de sobre orientació acadèmica: xerrades al
segon curs CFGM i CFGS
centre, centres universitaris, saló de
l‟ensenyament,...

Seguiment de les activitats de tutoria

Difusió del projecte
Formatius al centre

educatiu

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

de

CALENDARI

Indicador: Enquestes de satisfacció
Tot el curs
Criteri acceptació: >7

Actualització i seguiment de les activitats de
tutoria mitjançant les reunions entre
Tot el curs
coordinació de CF i els documents/BBDD
penjats al Moodle de Coordinació.
Preparació, organització i realització de
reunions de famílies d‟inici de curs.
Cicles
Preparació, organització i realització de la
jornada de portes obertes. Elaboració de
díptics/cartells.

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre d‟activitats/tasques
realitzades
Criteri acceptació: 90% de les activitats
realitzades

Octubre

Indicador: Enquestes de satisfacció

Maig

Criteri acceptació: >7
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4

5

Indicador: Realització de la tasca

Promoció/Difusió dels Cicles Formatius del
Fira Guia‟t. Preparat per alumnes de CF.
centre

Març

Feedback de satisfacció dels alumnes per la Realització d‟enquesta de la tasca de la
reorientació de la tutoria i metodologia a l‟aula. tutoria, professorat i centre.

Trimestral

Criteri acceptació: Fet/No fet
Indicador: Enquestes de satisfacció
Criteri acceptació: >7

Coordinació d‟FCT

ACTIVITATS PREVISTES

1

Sessions d‟assessorament per cada cicle
formatiu per tal de preparar les entrevistes
dels alumnes amb empreses abans d‟iniciar la
FCT i/o FP Dual

METODOLOGIA

CALENDARI

Durant el primer trimestre, en l‟hora de tutoria es
donarà informació de les empreses demandants
d‟alumnes per a FCT i FP Dual.
Tot el curs
Els alumnes valoraran les ofertes i el tutor recollirà
les peticions de tots.

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟alumnes
entrevistats i valoració de les empreses
Criteri acceptació: Superior al 80%

Coordinació CPIS

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Xerrades d‟orientació acadèmica

Seguiment de les activitats de tutoria

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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METODOLOGIA
Planificació de visites i xerrades de tutoria sobre
orientació acadèmica: Saló de l‟Ensenyament,
xerrades sobre CFGS.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Enquestes de satisfacció dels
alumnes

Tot el curs

Actualització i seguiment de les activitats de tutoria
a CPIS mitjançant les reunions entre la
Tot el curs
coordinació i el/la tutor/a

Criteri acceptació: Grau de satisfacció
de, almenys, 7,5.
Indicador: Nombre d‟activitats
realitzades
Criteri acceptació: 90% de les activitats
programades
Data: 30 d‟octubre de 2016
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A.1.4. Objectiu anual: Disminuir l’absentisme i l’abandonament del sistema educatiu
Indicador 1.4: Taxa d’absentisme, Taxa d’abandonament
Departament d‟Orientació

ACTIVITATS PREVISTES

1

Coordinació amb el professorat i la Comissió
Social per fer el seguiment de l'alumnat
absentista.
Coordinació amb l'equip docent per valorar la
derivació d'alumnat a altra formació per
evitar l'abandonament del sistema educatiu
(PFI, UEC...)

METODOLOGIA

CALENDARI

Es recullen les demandes del professorat pel
que fa a alumnat en risc d'abandonament del
sistema educatiu, i de l'alumnat que manifesta
Tot el curs
absentisme. Es fa demanda a la Comissió
Social a través de l'EAP. Es planifiquen
reunions amb les famílies.

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre
realitzades

de

coordinacions

Criteri acceptació: 100%

Departament d‟Informàtica

1

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

SMX - Seguiment i prevenció de l‟absentisme

Seguiment de l‟alumnat per a prevenir
l‟absentisme i/o abandonament durant les
sessions de tutoria i reunions de coordinació
amb els tutors

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Millora de l‟índex d‟absentisme
o abandonament

Tot el curs

Criteri acceptació: Reducció l‟absentisme
i/o abandonament un 2% respecte el curs
anterior

Data: 30 d‟octubre de 2016
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Departament d‟Administració – Comerç

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Seguiment de les absències de l‟alumnat en
les reunions d‟equip docent i comunicació
Acció tutorial als cicles de grau mitjà per reduir amb les famílies al respecte en el cas de
les taxes d‟absentisme i abandonament.
l‟alumnat menor d‟edat i en el cas de majors
d‟edat que han autoritzat que les famílies
puguin ser contactades.

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicadors: Alumnat absentista / alumnat
total.
Alumnat que abandona / alumnat total.
Criteris d‟acceptació:
Millora del 10% respecte del curs anterior.

Coordinació de 1r cicle d‟ESO

ACTIVITATS PREVISTES

1

Identificació i seguiment dels protocols
d‟absentisme.

METODOLOGIA

CALENDARI

Reunió
Identificació de l‟absentisme a les reunions de
setmanal de
tutors
tutors

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre de protocols
d‟absentisme engegats
Criteri acceptació: Nombre de protocols
d‟absentisme engegats inferior al del curs
passat

Coordinació de Batxillerat

ACTIVITATS PREVISTES

1

Reorientació acadèmica

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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METODOLOGIA
Reorientació acadèmica dels alumnes que,
malgrat haver-se matriculat a batxillerat, no
tenen el perfil acadèmic o la motivació
suficient per poder seguir amb èxit aquests
estudis.

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Índex d‟abandonament del
sistema educatiu
Criteri acceptació: inferior al 2%
Data: 30 d‟octubre de 2016
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2

Seguiment i prevenció de l‟absentisme

Seguiment i prevenció de l‟absentisme i/o
abandonament durant les sessions de tutoria i
Tot el curs
reunions de coordinació amb els tutors.

Indicador: Millora de l‟índex
d‟absentisme o abandonament.
Criteri acceptació: reduir absentisme
i/o abandonament respecte el curs
anterior en un 2%.

Coordinació de CF

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Seguiment i prevenció de l‟absentisme

Seguiment i prevenció de l‟abandonament

METODOLOGIA

CALENDARI

Seguiment i prevenció de l‟absentisme durant
les sessions de tutoria, reunions de
Tot el curs
coordinació amb els tutors i l‟aplicació de
seguiment d‟assistència.
Seguiment i prevenció de l‟abandonament
durant les sessions de tutoria i reunions de
coordinació amb els tutors i l‟aplicació de
seguiment d‟assistència.

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Taxa absentisme
Criteri acceptació: <10%
Indicador: Taxa abandonament no
relacionat amb incompatibilitat laboral
Criteri acceptació: <10%

Coordinació CPIS

ACTIVITATS PREVISTES

1

Seguiment i prevenció de l‟absentisme

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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METODOLOGIA

CALENDARI

Seguiment i prevenció de l‟absentisme i/o
abandonament durant les sessions de tutoria i Tot el curs
reunions de coordinació amb els tutors

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Millora de l‟índex
d‟absentisme o abandonament
Criteri acceptació: reduir absentisme i/o
abandonament respecte el curs anterior
en un 2%

Data: 30 d‟octubre de 2016
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A.2. Objectiu 2. Impuls de projectes educatius i noves metodologies amb la participació de la comunitat educativa.

A.2.1. Estendre la innovació metodològica i didàctica a les aules.
Indicador 2.1: Activitats de formació executades
Departament de Castellà

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

CALENDARI

Iniciació del treball per projectes a la ESO

Proposar temes i desenvolupar-los en grups
reduïts a la ESO
Planificació de sessions pedagògiques de
Tot el curs
departament per a afavorir la cohesió i el treball
cooperatiu

Iniciació del treball per projectes a la ESO

Intercanvi de bones pràctiques i d'activitats a
través de l'observació a l'aula i de l'exposició
en les reunions de departament

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador Nombre de projectes realitzats
Criteri acceptació: Un per curs

Indicador: Assistència a les classes dels
companys del departament.
Tot el curs

Criteri acceptació: Mínim Una visita per
professor per curs

Departament de Matemàtiques

ACTIVITATS PREVISTES

1

Formació professors departament: Google
Classroom , Realitat virtual augmentada i
pissarres digitals

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

METODOLOGIA

CALENDARI

Participació en la formació. Un cop rebuda la
formació anar introduint aquests mitjans en
Tot el curs
les aules, o bé en aquest curs, o bé en el
proper, depenent de quan es rebi la formació

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre de professors tutors
participants
Criteri acceptació: 75%
Data: 30 d‟octubre de 2016
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2

Aplicar els coneixement en els treballs de
Formació dels professors del departament en
recerca de BAT i en els treballs per projectes Tot el curs
recerca
en l'ESO

Indicador: nombre de professors tutors
participants
Criteri acceptació: 75%

Departament de Tecnologia

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

1

Consolidació de l‟ús del Moodle als cursos de
l‟ESO,

Treball amb aquesta eina al llar, de tota
l‟ESO i el Batxillerat,, adequant el Moodle als
possibles canvis de les programacions.

2

Formació continuada dels professors del
departament: en Scrtach, Arduino, Impressió
3D i altres novetats tecnològiques

Participar en formació . Un cop rebuda anar
introduint aquests coneixements en les
classes

Realització de tallers externs durant horari
lectiu

Realització de “píndoles “ de robòtica,
impressió 3D, scratch,... als alumnes de la
ESO

3

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟alumnes que
utilitzen aquest recurs

Tot el curs

Criteri acceptació: 25% d‟alumnes
utilitzen aquest recurs per presentar
activitats
Indicador: Nombre de professors
participants formació

Tot el curs
Criteri acceptació: 1 curs de formació a
l‟any de cada professor del departament

Tot el curs

Indicador: Nombre d‟alumnes que
participen
Criteri acceptació: 1 taller per curs

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat
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Departament d‟Orientació

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

CALENDARI

Es van afegint als blocs treballs d'alumnes,
Actualització dels blocs: aula d'acollida,
recursos i informacions d'interès per a Tot el curs
orientació, aula oberta i Tècniques d'estudi.
l'alumnat i tota la comunitat educativa.

Cada un dels membres del departament
Formació interna al departament d'orientació. exposarà recursos interessants i bones Tot el curs
pràctiques a la resta de companyes.

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre d'articles publicats.
Criteri acceptació: Mínim tres per mes.

Indicador:
Nombre
participants.

de

professors

Criteri acceptació: 100%

3

4

Participar en la formació i fer extensiu els
Formació externa en Recursos d'inclusió coneixements apresos a la resta de
digital
companyes del departament i aplicar-ho a la
pràctica diària a l'aula.

Formació externa en treball per projectes i Participar en la formació i fer extensiu els
aprenentatge cooperatiu
coneixements apresos a la resta de
companyes del departament.

Tot el curs

Indicador: Transferència dels continguts
adquirits en la formació.
Criteri acceptació: Un mínim de 50%

Tot el curs

Indicador: Transferència dels continguts
adquirits en la formació.
Criteri acceptació: Un mínim de 50%

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat
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Departament de Ciències de la Natura

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre de projectes realitzats

1

Iniciació al treball per projectes de Ciències Proposar temes i desenvolupar-los en grups
Naturals a 1r cicle d‟ESO,
reduïts a 1r cicle d‟ESO

Tot el curs

2

Introducció de l‟ús del Google Classroom al
Treballar amb aquesta eina les Ciències Naturals
cursos de 1r ESO (grups A i C) i els tres
Tot el curs
a 1r ESO i la Física i Química de 2n ESO
grups de 2n ESO

3

Formació professors departament: Google
Classroom, Realitat virtual/augmentada i
pissarres digitals

4

Formació
recerca

professors

departaments

Participar en la formació. Un cop rebuda la
formació anar introduint aquests mitjans en les
classes (si pot ser aquest curs sinó el proper,
depèn de quan rebem la formació)

Criteri acceptació: Un per trimestre
Indicador: Nombre de cursos superior
respecte el curs anterior.
Criteri acceptació: Increment>ó=1 grup
classe
Indicador: Nombre de professors
participants formació

Tot el curs

en Aplicar els nous coneixements en els TR de BAT i
Tot el curs
en els treballs per projectes

Criteri acceptació: 100%
Indicador: Nombre de professors
participants formació
Criteri acceptació: 100%

5

Planificació de sessions pedagògiques de Intercanvi de bones pràctiques i d‟activitats a
departament per afavorir la cohesió i el través de l‟observació a l‟aula i d‟exposició en les Tot el curs
treball cooperatiu entre els seus membres.
reunions.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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Indicador: Assistències a les classes dels
companys de departament
Criteri acceptació: Mínim una visita per
professor per curs

Data: 30 d‟octubre de 2016
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Departament d‟Expressió Artística – Música

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Incorporar l‟ús de les TIC gradualment com a Activitats de classe tipus Kahoot.
proposta per ampliar els recursos educatius Utilització d‟apps com : Padlet, Power point,
de la matèria de música
Incredibox, .......

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟activitats

Tot el curs

Criteri acceptació: mínim una per
trimestre

Departament d‟Informàtica
ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre de professor/es que
han realitzat el curs

1

Formació d‟aprofundiment de metodologia
AICLE

Curs online a través de l‟Odissea (xtec.cat)

1r.semestre
2016-17

Criteri acceptació: almenys un
professor/a que hagi executat i finalitzar
el curs

Departament d‟Administració – Comerç

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Organitzar els materials d‟ensenyament/aprenentatge
dels mòduls professionals en l‟aula virtual del centre,
de forma que s‟identifiqui clarament la seqüenciació
Desplegament
dels
materials
de
del mòdul tal com està programat.
consulta/treball i activitats de mòduls/unitats
formatives a l‟aula virtual del centre.
Utilitzar l‟aula virtual com a canal de presentació i
avaluació de les activitats proposades, per reduir la
utilització de paper.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALEND
ARI

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre de mòduls desplegats.
Tot el curs.
Criteri acceptació: 100%

Data: 30 d‟octubre de 2016
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Revisió i harmonització dels continguts dels
mòduls/unitats formatives.
2

Planificació i gestió de l‟activitat docent per
part dels equips docents per a la millora de
l‟ensenyament/aprenentatge.

Implantació de noves metodologies i estratègies.

Tot el curs.

Criteri acceptació: Millora del 10%
respecte del curs anterior.

Calendarització dels instruments d‟avaluació de tots
els mòduls per optimitzar el rendiment de l‟alumnat.

3

4

Indicador: Nombre de professors
participants.

Participació del professorat en activitats de formació
Formació del professorat per a la
dirigides al coneixement/implantació de noves
implantació de noves metodologies a l‟aula.
metodologies a l‟aula.

Tot el curs.

Realització d‟activitats amb l‟alumnat del
cicle
d‟activitats
comercials,
en
col·laboració amb institucions, associacions
del sector del comerç, botigues i comerços
diversos.

Tot el curs.

Proposar activitats i desenvolupar-les per connectar
l‟aprenentatge de l‟alumnat del cicle de grau mitjà
d‟activitats comercials amb el sector comercial de la
ciutat.

Indicador: Nombre d‟actuacions
realitzades, reflectides en les actes dels
equips docents.

Criteri acceptació: Millora del 10%
respecte del curs anterior.
Indicador: Activitats executades.
Criteri acceptació: mínim 1 per trimestre.

Coordinació Pedagògica

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

CALENDARI

Desenvolupar noves metodologies de treball a - Exemplificació de bones pràctiques als equips
l'aula
docents amb la finalitat de donar idees i pautes Tot el curs
al professorat

Desenvolupar el treball per projectes a l‟ESO

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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- Visites de centres amb experiències en el
treball per projectes
- Creació de grups de treball als equips docents Tot el curs
amb la finalitat de planificar el treball per
projectes

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Valoracions dels coordinadors
sobre els treballs als ED
Criteri acceptació: Mínim d‟una bona
pràctica compartida a cada nivell a l‟ESO
Indicador: Valoracions dels coordinadors
sobre els treballs als ED
Criteri acceptació: Mínim d‟un projecte
per nivell a l‟ESO

Data: 30 d‟octubre de 2016
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3

4

5

Afavorir la observació d‟aula entre professors

Observacions d‟aula entre professors d‟un
mateix nivell educatiu per tal de diversificar Tot el curs
metodologies

Xerrades amb professors i alumnes del
Innovació metodològica en la realització del coordinador de recerca per donar pautes i guiar Primer
TR
als alumnes en l‟elaboració del TR
trimestre

Posada en marxa del Servei Comunitari

- Programa de voluntariat a 4t d‟ESO amb
activitats fora de l‟horari lectiu de servei a la
comunitat
Tot el curs
- Seguiment del servei comunitari a les
matèries d‟etico-cívica, català, educació física i
biologia

Indicador: Nombre de visites
professors d‟un mateix nivell

entre

Criteri acceptació: Al menys, un terç del
professorat d‟un ED ha de fer observació
d‟aula
Indicador: Enquestes de satisfacció als
alumnes
Criteri acceptació:80% d‟alumnes amb
valoració positiva
Indicador: Enquestes de satisfacció als
alumnes
Criteri acceptació: 80% d‟alumnes amb
valoració positiva

Coordinació de 2n cicle d‟ESO

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

CALENDARI

Tenir un contacte directe i fluid amb els
tutors. Intentar que sàpiguen localitzar i
utilitzar, amb facilitat, els documents
relacionats amb la tutoria.

Documents de centre, especialment Quadern
del Tutor i SOAQ
Reunions de tutors i d'equip docent

Tot el curs

Afavorir,
juntament
amb
Coordinació
Pedagògica, alguns canvis metodològics a
l'ESO, així com la participació i implicació
dels equips docents en els mateixos. Millorar
la cohesió dels equips docents.

Bibliografia i webgrafia relacionada amb el
mon de l'ensenyament
Reunions de Coordinació Pedagògica i
Equips Docents

Tot el curs

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Opinió dels tutors per avaluar
l‟eficàcia de la nova metodologia i
temporització
Criteri Acceptació: grau de satisfacció
superior al 8.
Indicador: Opinió dels tutors per avaluar
l‟eficàcia de la nova metodologia i
temporització
Criteri Acceptació: grau de satisfacció
superior al 8.
Data: 30 d‟octubre de 2016
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Coordinació de Batxillerat

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Revisió i actualització de la planificació del
Treball de recerca tot recollint la informació
en el dossier de TdR que està a disposició
Innovació metodològica en la realització del
dels alumnes.
TdR
Planificació de xerrades per als alumnes i
professors per a l‟orientació en l‟elaboració
d‟aquest.

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Opinió dels tutors/es actuals
de batxillerat, per avaluar l‟eficàcia de
la nova metodologia i temporització.
Criteri acceptació: grau de satisfacció
superior al 7,5.

Coordinació d‟Activitats i Serveis

ACTIVITATS PREVISTES
1

2

Jocs amb noves tecnologies

Decoració de diverses parts del centre

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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METODOLOGIA

CALENDARI

Realització de diferents sessions de videojocs
Primer trimestre
amb l‟ordinador
Foment del treball cooperatiu a través
d‟activitats creatives, potenciant la implicació
de l‟alumnat

Primer i segon
trimestre

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Participació de l‟alumnat
Criteri acceptació: igual o superior al 80%
Indicador: Satisfacció dels alumnes
(enquesta)
Criteri acceptació: igual o superior a 7

Data: 30 d‟octubre de 2016
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Coordinació de Recerca

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

1

Apertura de classes virtuals amb Google
Treballar eines TIC associades a l‟entorn de
Classroom i seguiment de les activitats
Google per a la realització d‟activitats d‟aula.
realitzades en aquest entorn.
Realització d‟una prova pilot a 1r i 2n d‟ESO.
Valoració a final de curs.

2

Incrementar la qualitat del treball de recerca
(TR) a partir del seguiment d‟una metodologia
pautada i definida.

Revisió continuada de la documentació
repartida a l‟alumnat a partir de la creació
d‟una Google Classroom i d‟un lloc web de
suport.
Valoració a final de curs.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre de classes obertes

Tot el curs

Criteri acceptació: 2 a 1r d‟ESO i 3 a 2n
d‟ESO
Indicador: seguiment metodològic

Tot el curs

Criteri acceptació: 80% dels treballs

A.2.2. Implantar la metodologia de treball per projectes.
Indicador 2.2: Treballs realitzats, publicats o presentats
Departament de Castellà
ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

Identificació de temes a treballar de manera Establir amb companys d‟altres matèries un
interdisciplinària a tota la ESO
tema comú per desenvolupar conjuntament
Treball cooperatiu

entre professors

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Preparar projectes interdisciplinaris

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Tot el curs

Indicador Nombre de treballs.
Criteri acceptació: Un mínim d 'un treball
per curs.

Tot el curs

Indicador Nombre de professors
participants
Criteri acceptació: 50%
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Departament de Matemàtiques

ACTIVITATS PREVISTES
1

2

METODOLOGIA

CALENDARI

Identificació de temes a treballar de manera
interdisciplinari i coordinada amb professors
d‟altres departaments a 1r cicle d‟ESO

Establir amb companys d‟altres matèries un
tema comú per desenvolupar conjuntament

3r trimestre

Formació en treball cooperatiu

Participar en totes les activitats de formació i
començar a preparar algun projecte si és
possible aquest curs i sinó el proper.

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre de treballs presentats
Criteri acceptació: mínim 1
Indicador: nombre de professors
participants formació
Criteri acceptació: 75%

Departament de Tecnologia

ACTIVITATS PREVISTES

1

Treballar per projectes des del departament

METODOLOGIA
Seguir el mètode del procés tecnològic per
resoldre el projecte

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre de projectes
realitzats
Criteri acceptació: 1 per curs

2

Participar en el treball col·laboratiu per
projectes fomentat des d‟ altres àrees del
centre o des de la nostra

Treballar en equip i coordinar-nos amb les
altres arres per iniciar projectes transversals

Tot el curs

Indicador: Nombre de projectes
realitzats
Criteri acceptació: 1 per curs

Departament de Ciències de la Natura
Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat
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ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

1

Identificació de temes a treballar de manera
interdisciplinària
i
coordinada
amb
Establir amb companys d‟altres matèries un tema Tot el curs
professors d‟altres departaments a 1r cicle
comú per desenvolupar conjuntament.
d‟ESO.

2

Participar en totes les activitats de formació i
començar a preparar algun projecte si és possible Tot el curs
aquest curs i sinó el proper

Formació en treball cooperatiu

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre de treballs superior
respecte el curs anterior.
Criteri acceptació: Increment>ó=1 treball
per curs
Indicador: Nombre de professors
participants formació
Criteri acceptació: 100%

Departament d‟Educació Física

ACTIVITATS PREVISTES

1

Treball cooperatiu

METODOLOGIA
Activitats realitzades en equip per aconseguir
l‟objectiu

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre de vegades que es
desenvolupen
Criteri acceptació: participació
Indicador: nombre de grups fets

2

Desenvolupar un tema de forma voluntària en
grups per pujar nota

Desenvolupar un treball grupal en algun dels
continguts treballats a classe

3r trimestre

3

Organitzar treballs col·laboratius entre
professors

Fer treballs conjunts a nivell transversal

3r trimestre

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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Criteri acceptació: exposició als
companys
Indicador: veure millores dels alumnes
Criteri acceptació: subjectiva
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Departament de Català

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Foment del plaer de la lectura

Visita a la biblioteca Roca Umbert amb els
alumnes de 1ESO. Recomanacions lectores

METODOLOGIA
Participació de l‟alumnat d‟ESO al projecte
Atrapallibres i Protagonista Jove (Consell
Català del llibre infantil i juvenil)
Projecte de la biblioteca d‟aula-lectura
silenciosa” en tots els grups d‟ESO per
consolidar l‟hàbit de lectura. (mitja hora
setmanal)

4

Indicador: nombre d‟alumnes que
participen en el projecte Atrapallibres i
Protagonista Jove. A l‟ESO./ Nombre de
Al llarg del curs
projectes de lectura silenciosa a l‟ESO
Criteri acceptació: 80 alumnes / 100%

20 d‟octubre de
2016

Assistència a obres de teatre per tal de fer
Invasió subtil i altres contes, obra de teatre a
conèixer els elements del llenguatge teatral i,
abril 2017
partir dels contes de Pere Calders
d'altra banda, treballar algunes lectures
obligatòries del curs.
La senyora Florentina i el senyor Homer, obra
8 de març de
de teatre a partir de l‟obra de Mercè Rodoreda
2017
Els alumnes (de 2n cicle d‟ESO/batxillerat)
realitzen diverses activitats d‟expressió escrita
relacionades amb lectures que es fan al llarg
Participació en el projecte Viquilletra organitzat del curs. Les activitats s‟han de publicar a
Al llarg del curs
per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
l‟espai Viquilletra, on es comparteixen amb
altres grups d‟altres centres de secundària de
Catalunya i les Illes Balears. La metodologia
és mitjançant el treball per projectes i les TIC.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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INDICADOR ACTIVITAT

La visita a la biblioteca té relació amb el
Indicador: nombre de visites /xerrades
Projecte de biblioteca d’aula-lectura silenciosa.
Segon trimestre
La visita i la xerrada es fa amb la col·laboració
Criteri acceptació: 100%
de les bibliotecàries de Roca Umbert.
Scaramouche, obra de teatre musical

3

CALENDARI

Indicador: nombre d‟obres de teatre a les
quals assistim
Criteri acceptació: 100%

Indicador: nombre de grups d‟ESO /BAT
que hi participen
Criteri acceptació: mínim un grup de
cada nivell (2n cicle ESO i batxillerat)
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Al llarg del curs

Poesia encantada a 1ESO (taller de poesia)
Taller d’escriptura creativa a 4ESO
Interpretació poètica a 3ESO
Sentir, pensar i interpretar a 2ESO (taller de
teatre)
Comunica’t a 1rBATX (taller d‟expressió oral)

(Poesia
encantada:
octubre
Taller
escriptura:
febrer
Interpretació
poètica: febrer
Sentir, pensar,
interpretar:
maig
Comunica‟t.
Abril)

5

Assistència a tallers per reforçar / ampliar
l‟expressió
escrita i oral i fomentar la
creativitat i el gust per la literatura (tallers de
Caixafòrum)

6

Visita d‟un mitjà de comunicació en llengua Visita a El 9 Nou amb els alumnes de 4ESO
Tercer trimestre
catalana
(matèria PEE)
Treball coordinat amb altres departaments per
tal de dur a terme projectes interdisciplinaris
en diferents nivells de l‟ESO (socials, llengua
castellana, naturals, visual i plàstica,
tecnologia).

7

Projectes interdisciplinaris

Indicador: nombre de tallers realitzats
Criteri acceptació: mínim un taller per
cada nivell d‟ESO / batxillerat

Indicador: nombre de visites
Criteri acceptació: 100%

Indicador: nombre de projectes
interdisciplinars realitzats

-Projecte a 3ESO per treballar el llibre El diari
Al llarg del curs
vermell de la Carlota (llengua catalana), la
Criteri acceptació: Increment>o=1 treball
sexualitat i la reproducció (biologia), el format
per curs
del diari (català i castellà).
-Projecte a 1ESO per treballar el món de
l‟Antiga Grècia (socials) i el teatre (llengua
catalana).

8

Sortides relacionades amb la literatura i el
coneixement de la cultura i la llengua catalana.
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Visita de l‟Arxiu Maragall amb els alumnes de
Octubre 2016
1r de batx que fan Literatura catalana

Indicador: nombre de sortides
Criteri acceptació: una o dues
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9

D‟acord amb les competències bàsiques,
l‟escriptura i l‟art serveix a l‟alumne com a
mitjà per estructurar el pensament i
comunicar-se amb els altres. Desenvolupem
diversos projectes relacionats amb l‟art, la
Foment de la creativitat i el gust per la literatura creativitat i la literatura:
- Creació de cal·ligrames i poemes
visuals
- Escenificació de textos teatrals
- Creació de collages a partir de retalls
de diaris i revistes

Al llarg del curs

10

Participació en el curs de Viquilletra, impartit
pel Departament d‟Ensenyament i la UOC. La
Viquilletra és un espai wiki temàtic per
compartir les lectures dels alumnes
creativament, amb una metodologia basada
en la feina per projectes i les TIC.

De novembre
de 2016 a juny
2017

Formació al professorat

Indicador: nombre d‟activitats realitzades
Criteri acceptació: Increment>o=1
treball per curs

Indicador: nombre de professors
participants
Criteri acceptació: dues professores

Departament d‟Expressió Artística – Visual i Plàstica

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Identificar temes per desenvolupar de forma
Establir amb companys d‟ altres matèries un
interdisciplinària i coordinar amb membres
tema comú per desenvolupar conjuntament.
de l‟ equip docent de 1r d‟ ESO.
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CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟ activitats.

Tot el curs

Criteri acceptació: una activitat per
trimestre.
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Departament de Llengües Estrangeres

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Aquest curs es realitza a la classe de 3ESO
Participació al projecte Erasmus + “The City of amb participació de tots els alumnes i
the Future”
específicament els alumnes que prenen part
en el projecte

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: participació 25 alumnes
Cursos 2016-17
i 2017-18
Criteri acceptació: satisfacció alumnes
participants

Els alumnes de francès realitzen una estada a
França i reben alumnes francesos a casa i al Des 16-Gen 17
centre

2

Intercanvi a França

3

3ESO: participació al projecte Etwinning "Let's
Realització de videotrucades, xats, i intercanvi
Twin" d'intercanvi de vídeos.
Trimestral
de vídeos

Indicador: satisfacció alumnes
Criteri acceptació: satisfacció superior al
70%
Indicador: nombre de trobades amb els socis
Criteri acceptació: una trobada per trimestre

Departament d‟Informàtica

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

Indicador: activitat 1 (wordpress), activitat 2
(joomla), activitat 3(pràctica mòbil)

1

Treball per projectes en 2SMX-M8 (UF3 i
UF5)

L‟alumnat haurà de crear dos projectes, un
bloc amb Wordpress i un altre amb Joomla
(UF3) i per a UF5 una pràctica pel mòbil

Tot el curs

2

Treball per projectes en els mòduls M6 i M7 a
2SMX en conjunt.

Gestió de projectes amb scrum
(metodologies àgils)

Tot el curs

3

INDICADOR ACTIVITAT

Criteri acceptació: coneixements adquirits i
que com a mínim una pràctica d‟un grup es
presenti al concurs MSCHOOLS
Indicador:
Criteri acceptació:
Indicador:

Treball per projectes a M5, M3, M2
Criteri acceptació:
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Departament d‟Administració – Comerç

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

CALENDARI

A partir dels resultats d‟aprenentatge dels
mòduls del cicle que aporten hores al mòdul
dual, s‟identificaran possibles projectes a
dur a terme en el mòdul dual, per a que
l‟ensenyament/aprenentatge del mòdul sigui
una simulació el més aproximada possible a
Elaborar la programació del nou mòdul dual
la formació que rep l‟alumnat que fa la
dels cicles formatius de grau superior segons
Tot el curs.
formació dual a l‟empresa.
la metodologia de treball per projectes.
Es prioritzarà en projectes orientats a
l‟adquisició d‟habilitats pròpies per perfil
professional que s‟adquireix en cursar el
cicle, sobretot les relacionades amb l‟ús de
programari.

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre de treballs/projectes
realitzats.
Criteri acceptació: mínim 1 treball/projecte
per mòdul dual.

Coordinació de 1r cicle d‟ESO

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Xerrada del professor Ivan Nadal, expert en
Fomentar, juntament amb Coordinació
projectes, que assessori els professors en
Pedagògica, noves metodologies de treball per
l‟elaboració i portada a la pràctica de
projectes interdisciplinaris.
projectes.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre de projectes
Reunions
interdisciplinaris realitzats
d‟equips docents.
Quinzenal o
Criteri acceptació: Realitzar almenys 2
mensual.
projectes interdisciplinaris
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Coordinació de Recerca

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

1

Seguiment pautat de la realització del
Creació i desenvolupament de projectes
projecte a partir d‟una sèrie de documents
interdisciplinaris de temàtica lliure i/o guiada.
explicats a l‟alumnat al llarg del curs.
Realització d‟una prova pilot a 1r i 2n d‟ESO.
Valoració a final de curs.

2

Participació, si es cau, d‟alguns projectes en
diferents certàmens relacionats amb el món de
la recerca. Possibilitat de fer intercanvis entre
centres educatius. Realització d‟una prova
pilot aquest curs a 1r i 2n d‟ESO.

Revisió dels documents dels projectes
perquè tinguin el vistiplau per poder ser
preseleccionat per part del centre.
Seguiment del treball entre el professorat
participant en els intercanvis. Valoració a
final de curs.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre de projectes finalitzats.

Tot el curs

Criteri acceptació: 4 projectes finalitzats /
nivell educatiu.
Indicador: nombre de projectes presentats.

Tot el curs

Criteri acceptació: 2 treballs / nivell
educatiu.

Coordinació LIC

ACTIVITATS PREVISTES

CALENDARI

Participació de l‟alumnat d‟ESO als
Al llarg del curs
projectes Atrapallibres i Protagonista Jove

1

2

METODOLOGIA

Foment del plaer lector i l‟hàbit lector

Pla lector a 2n i 3r d‟ESO (matèria
alternativa)

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟alumnes participants
Criteri acceptació: 80 alumnes
Indicador: opinió dels professors del pla
lector

Al llarg del curs
Criteri acceptació: grau de satisfacció 70%
o superior
Indicador: opinió dels professorat

3

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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Lectura silenciosa dins la matèria de llengua
Al llarg del curs
catalana: mitja hora setmanal

Criteri acceptació: : grau de satisfacció 70%
o superior
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4

Foment del voluntariat lingüístic

Col·laboració amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística per al projecte
“Voluntaris per la llengua”

Al llarg del curs

Indicador: nombre d‟alumnes participants
Criteri d‟acceptació: quantitat superior al
curs passat

Coordinació d‟Emprenedoria – Innovació

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

Reunions amb tutors d'FCT, direcció,
Organització d'activitats relacionades amb la professorat i alumnat.
innovació amb empreses i entitats de l‟entorn. Comunicació virtual (Moodle, correu
corporatiu).

Elaboració de projectes d‟innovació durant
l'estada a l‟empresa dels alumnes en FP dual

CALENDARI

Primer i segon
trimestre

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Activitats organitzades amb
empreses i entitats relacionades amb la
innovació
Criteri acceptació: 4

Els tutors d'FCT informen a les empreses de
la possibilitat de realitzar projectes
Tot el curs
innovadors amb l'alumnat.

Indicador: Alumnes en FP dual que han
elaborat projectes d‟innovació durant la seva
estada a l‟empresa
Criteri acceptació: 1

3

Difusió a l‟espai web del centre d‟activitats i
Difusió del programa i dels projectes entre el projectes d‟emprenedoria i innovació.
professorat i l'alumnat de cicles formatius.
Difusió al Moodle del centre.

Primer trimestre

Indicador: % d‟alumnes que han rebut la
difusió.
Criteri acceptació: 75%

4

5

Exposició de projectes i actuacions realitzades
en el marc d'Innova FP al professorat del Web del Centre.
centre.

Informació al personal d‟administració i
Esai web del centre.
serveis i a l'ajuntament sobre el programa i les
Consell Escolar.
actuacions fetes durant el curs.

Tercer trimestre.

Indicador: % dels professors del centre
coneix el programa i li dóna suport.
Criteri acceptació: 75%

Tot el curs

Indicador: % de membres del Consell
Escolar que coneix el programa i li dóna
suport.
Criteri acceptació: 75%
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6

Informació a les famílies de l'alumnat de
Jornada de portes obertes, document
CFGM sobre el programa en la jornada de
presentació.
portes obertes i reunions d'inici de curs.

Primer mes de
curs

Indicador: % de exposicions on s'ha parlat
dels programa
Criteri acceptació: 75%

Coordinació d‟Activitats i Serveis

ACTIVITATS PREVISTES
1

2

METODOLOGIA

INDICADOR ACTIVITAT

CALENDARI

Proposta, planificació i coordinació
Organització del treball col·laboratiu entre
Primer i segon
d‟activitats per portar a terme entre diferents
professors
trimestre
professors.

Indicador: Satisfacció del professorat.

Realització de diferents tallers (màgia, balls,
acrobàcies...) que potenciïn el talent i
l‟excel·lència dels alumnes

Indicador: Participació de l‟alumnat

Planificació i organització de les activitats,
potenciant la implicació de l‟alumnat per a la Primer trimestre
seva realització.

Criteri acceptació: Igual o superior al 80%

Criteri acceptació: igual o superior al 80%

Coordinació d‟Instal·lacions i Manteniment

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Desmantellar cuina, treure: parets, barra, servei i
vestuari. Desfer instal·lació d‟aigua, gas i
Condicionar espai cantina com aula coworking electricitat i adequar la instal·lació elèctrica i de
xarxa a la d‟una aula. Pintar. Posar claraboia.
Treure extintors i persianes de les finestres.
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CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Aula a punt
primera setmana octubre

Inici de curs

Criteri acceptació:
Desviació inferior a 1
setmana
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A.2.3. Augmentar l’actitud emprenedora de l’alumnat, el professorat i el centre.
Indicador 2.3: Activitats de formació executades
Departament d‟Orientació

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

3

METODOLOGIA

CALENDARI

En diferents sessions setmanals, l'alumnat es fa
càrrec de l'hort sota la supervisió de la
Realització del projecte de l'hort: sessions
professora: ús de les eines, temps per plantar i
Tot el curs
pràctiques d‟acostament a la natura.
recollir, forma de plantar, regar, planificar l'hort...
Un cop s'hagin recollit els productes es faran
parades per poder vendre els productes.

Explicació de contes a escoles de primària
de la zona.

Commemoració de dies especials
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L'alumnat de l'aula d'acollida i/o de l'aula oberta
preparen un conte (pot ser de creació pròpia si
hi ha temps, o algun conte ja existent), entrenen
Tercer trimestre
la lectura en veu alta (pronunciació,
entonació...) i l'expliquen davant nens petits, de
forma voluntària.
Commemorar alguns dels dies internacionals:
Dia Mundial de la SIDA, el Dia de la Memòria
Contra l'Horror Nazi, el Dia Internacional de la
Dona Treballadora, el Dia Internacional de la
Llegua Materna, Dia internacional per la pau i Tot el curs
també el Bombardeig de Granollers de l'any 38.
Amb l'ajuda de voluntaris i la coordinació de la
TIS es munten paradetes a l'entrada del centre
per fer difusió d'aquestes informacions.

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre de productes venuts.
Criteri acceptació: Mínim un 70% del que
s'ha plantat.

Indicador: Nombre d'alumnat participant.
Criteri acceptació: 100%

Indicador: Nombre de paradetes.
Criteri acceptació: Un mínim de 2 al
trimestre.

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 57 de 144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

4

5

Es posa en marxa el projecte Company-tutor a
partir de la recerca de voluntaris, i la redacció i
Assignació d'un company-tutor als futurs enviament de cartes als futurs alumnes,
alumnes de primària.
famílies i directors de les escoles de primària.
Tercer trimestre
Cap a finals de curs es fa una trobada entre
companys-tutors i alumnes de 6èi se'ls regala el
Quadern Màgic.
Realització d'una ballada de Capgrossos al
Un grup de voluntaris participa portant
Centre d'Educació Especial Montserrat Capgrossos en una ballada que es realitza per
Montero
la festa major del centre.

Indicador: Nombre de voluntaris.

6

7

Realització de sessions de dinamització de
r
n La TIS realitzarà dinàmiques de jocs de taula
Jocs de taula per a l'alumnat de 1 i 2 per treballar valors i hàbits en l'alumnat, a l'hora Tot el curs
d'ESO.
del pati.

Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Criteri acceptació: Un mínim de 30.

27 d'abril

Aquest projecte consta de la primera part de
contacte amb els responsables del centre per
preveure les necessitats actuals, la difusió a
tota la comunitat educativa d'aquestes
Realització d'una jornada solidària amb el necessitats, la planificació de la recollida i la via
Primer trimestre
Xiprer: Via solidària al Xiprer
solidària, i el desenvolupament de la jornada
fent la via solidària des del centre fins al Xiprer,
portant alguns aliments i productes de forma
simbòlica. La resta de productes seran recollits
per personal del Xiprer.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx

Indicador: Nombre de voluntaris.

Criteri acceptació: Un mínim de 6

Indicador: Nombre de voluntaris.
Criteri
acceptació: La majoria de la
comunitat educativa del centre que
assisteix al matí

Indicador: Nombre de sessions.
Criteri acceptació: Un mínim de tres al
trimestre.
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Departament d‟Informàtica

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Satisfacció alumnat

1

Activitats amb Arduino

Presentació d‟activitats diverses a realitzar
amb Arduino

2

Privacitat i normatives digitals

Implantació a l‟aula de terminals mòbils

3

2n.trimestre

Tot el curs

Criteri acceptació: Aprofitament de les
classes per part de l‟alumnat
Indicador: bona utilització dels mòbils al
centre
Criteri acceptació: bona utilització dels
mòbils al centre
Indicador:Satisfacció alumnat

Trobada d‟ex-alumnat de DAM/DAW

Reunió d‟alumnat que van promocionar en
cursos anteriors amb l‟alumnat actual de
DAM/DAW

2n.semestre
2016-17

Xerrada amb professionals

Reunió de professionals del sector informàtic
amb alumnat de grau superior

2n.semestre
2016-17

Criteri acceptació: enquestes de
satisfacció
Indicador: Satisfacció alumnat
Criteri acceptació: enquestes de
satisfacció

Coordinació de Recerca

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Desenvolupament del projecte d‟Astronomia
Implementació d‟un projecte anual de centre.
en la majoria o en totes les matèries que es
En aquest cas, i durant tot el curs 2016/17, la
donen a l‟ESO, amb la creació de materials
temàtica és l‟Astronomia.
didàctics realitzats per l‟alumnat, amb la
Prova pilot a l‟ESO.
tutorització del professorat.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre de materials realitzats.

Tot el curs

Criteri acceptació: 1 per a cada matèria.
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2

Creació d‟instruments aplicats com a resultat
de la realització del TR a batxillerat

Desenvolupament d‟eines útils i aplicables en
entorns reals, com poden ser apps, objectes, Tot el curs
etc.

Indicador: nombre d‟eines.
Criteri acceptació: 1 per curs.

Coordinació d‟FCT

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Augmentar l‟actitud emprenedora de l‟alumnat
Es programaran visites a les empreses de
impuls de l‟emprenedoria i la innovació a l‟FP,
l‟entorn per a explicar el funcionament de la
programar visites a empreses susceptibles
FP-Dual
de participar en el projecte FP- Dual.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟empreses visitades

Tot el curs

Criteri acceptació: Superar el nombre
d‟empreses que acullen alumnat en
modalitat Dual respecte al curs anterior

Coordinació d‟Emprenedoria – Innovació

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

Organitzar activitats, xerrades, tallers i
formació vinculades a l‟emprenedoria i
l‟ocupabilitat.

Consolidació de les jornades tècniques i
d‟emprenedoria i empresa.
Setmana taller/Empresa.
Formació oberta.

Participació en les xarxes corresponents
(Emprenedoria/Innovació).

Assistència a les xarxes.
Coordinació de la xarxa d‟emprenedoria
Assistència als jornades extraordinàries i del
sector.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nº d‟activitats realitzades

Tot el curs

Tot el curs

Criteri acceptació: Incrementar el nº
d‟activitats del curs passat (6).
Indicador: Difusió i participació de les
xarxes entre el professorat. Número de
professors/es implicats
Criteri acceptació: 3
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3

4

5

Fomentar la col·laboració i participació dels
alumnes de diferents cicles en la realització
dels projectes i plans d‟empresa.
Facilitar la constitució de grups intercicles.

Establiment de criteris en l‟elaboració i
presentació d‟idees i projectes, mitjançant una Tot el curs
comissió.

Promoure i crear espais (en el centre)
d‟innovació, creació i col·laboració amb
empreses i altres entitats.

Col·laboració amb l‟equip direcció en la
creació i dinamització de l‟espai.

Confluència i col·laboració d‟acció amb
Innovació.

Segon i tercer
trimestre

Indicador: Nº de cicles que treballen
conjuntament.
Criteri acceptació: 2
Indicador: Consolidar el contingut d‟un
espai de co-working
Criteri acceptació: L‟existència de l‟espai

Reunions setmanals.
Coordinació amb l‟equip directiu

Tot el curs

Indicador: Nº de reunions de treball i
intercanvi d‟informació dels coordinador i
xarxes
Criteri acceptació:

6

Promoure activitats amb l‟entorn: empreses,
Crear una start-up com a punt de trobada per entitats i administració.
donar servei intern a altres empreses internes Promoure activitats solidàries, a la comunitat i Consolidació al
i/o externes.
d‟emprenedoria social.
tercer Trimestre
Creació d‟una comissió d‟innovacióEmprenedoria.

Indicador: Creació de la empresa.
Criteri acceptació: boolean

Coordinació d‟Activitats i Serveis
ACTIVITATS PREVISTES
1

2

3

Activitats esportives

Programa de ràdio al centre

Concursos literaris i creatius

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

METODOLOGIA

CALENDARI

Planificació i organització d‟activitats que fomentin
hàbits i valors esportius, cercant la implicació de
l‟alumnat

Primer trimestre

Planificació, organització i realització a càrrec dels
alumnes d‟un programa de ràdio a través d‟Internet

Primer i segon
trimestre

Realització de diferents concursos, amb diferents
categories, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi

Segon trimestre

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Participació de l‟alumnat
Criteri acceptació: igual o superior al 80%
Indicador: Número d‟incidències
Criteri acceptació: igual o inferior a 3
Indicador: Participació de l‟alumnat
Criteri acceptació: igual o superior al 80%
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Coordinació de l‟Associació Esportiva
ACTIVITATS PREVISTES
1

Campionat Espanya de voleibol cadet femení

METODOLOGIA
Organització a Granollers

CALENDARI
14 al 19 de juny
de 2017

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: percentatge d‟acceptació
Criteri acceptació: subjectiu
Indicador: resultats obtinguts

2

Projecte de valors educatius

Desenvolupar diferents accions cada mes

Tot el curs
Criteri acceptació: segons valoracions

Coordinació Web
ACTIVITATS PREVISTES
1

METODOLOGIA

Difusió a l‟espai web d‟activitats i projectes Recepció de notícies i esdeveniments per
d‟emprenedoria.
publicar a la web.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI
Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d'activitats publicades
Criteri acceptació: 90% d'activitats
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A.3. Objectiu 3. Foment del projecte lingüístic plurilingüe del centre.

A.3.1. Ampliar els escenaris d’aprenentatge lingüístic.
Indicador 3.1: Activitats en matèries no lingüístiques
Coordinació Grup Experimental Plurilingüe (GEP)

ACTIVITATS PREVISTES
1

Creació de l‟equip impulsor GEP

2

Formació del professorat

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Primer
trimestre
Indicador: Participació a la formació
Assistir a les jornades de formació de la xarxa.

Tot el curs
Criteri acceptació: acreditació final
Indicador: activitats creades i impartides

3

Creació i impartició de continguts en anglès

Segons indicacions de la formadora .

Tot el curs
Criteri acceptació: 1 activitat per unitat

4

Difusió del projecte a la comunitat

A la web, en reunions amb famílies i revisions
trimestrals a claustre i consell escolar.

5

Implicar altres professors

Modelant amb observació d‟aula i transferència
2T, 3T
de bones pràctiques del grup impulsor.

2T, 3T

Departament de Matemàtiques
ACTIVITATS PREVISTES

1

Participació en el English Day

METODOLOGIA
Cada professor del departament participarà
amb activitats diverses: reading, listening,.....

CALENDARI
Dia per
concretar

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre de professors
participants
Criteri acceptació: 100%

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat
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Departament de Tecnologia
ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Execució d‟activitats en llengua anglesa

Inclusió de vídeos didàctics i programari en
anglès, seguint la programació de mSchools
d‟informàtica de 4rt d‟ESO

Tot el curs

Indicador: Nombre d‟activitats realitzades
Criteri acceptació: 1 activitat per tema

2

Inclusió de vocabulari tècnic en anglès

En cada unitat didàctica fer un recull del
vocabulari tècnic bàsic en anglès i elaborar
un recull de frases amb les idees més
importants del tema o del projecte que
estiguin fetes amb anglès, seguint la
metodologia AICLE

Tot el curs

Indicador: Nombre d‟activitats realitzades
Criteri acceptació: 1 activitat per tema

3

Participació en el English Day

Cada professor del departament participarà
amb activitats diverses en llengua anglesa

Dia de
celebració

Indicador: Nombre de professors
participants
Criteri acceptació: 100%

1

Departament de Ciències de la Natura

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟activitats realitzades.

1

Comprensió i interpretació textos científics,
vocabulari d‟estris i tècniques de laboratori,
Execució d‟activitats en llengua anglesa i/o
treball pràctic al laboratori, presentació de
francesa a l'ESO i al Batxillerat
treballs, realització d'activitats orals, xerrades i/o
conferències, ....

2

Realització de les pràctiques de laboratori de En cada unitat didàctica fer una sessió en llengua
Tot el curs
Biologia de 3r ESO en llengua anglesa
anglesa seguint la metodologia AICLE.

3

Amb els alumnes de 2n d‟ESO fer la part del
Col·laboració amb el projecte internacional
projecte que ens sigui assignada per la
Erasmus “Imagine the city of tomorrow”
coordinació.

Tot el curs

Criteri acceptació: Una activitat per matèria
i trimestre
Indicador: Nombre d‟activitats realitzades.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Tot el curs

Criteri acceptació: Una sessió per trimestre
Indicador: Nombre d‟activitats
encomanades.
Criteri acceptació: 100%
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4

Participació en el English Day

Indicador: Nombre de professors
Cada professor del departament participarà amb
participants
activitats diverses: reading, listening, conference, Dia celebració
classe en llengua anglesa, .....
Criteri acceptació: 100%

Departament d‟Educació Física

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Utilitzar el català per relacionar-se

METODOLOGIA

Obligar als alumnes a expressar-se en català
quan fan l‟exposició d‟un treball

Utilitzar l‟anglès en alguna activitat per part del
Fer comentaris i anomenar paraules en anglès
professor

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: opinió del professor en l‟ús del
Català

Tot el curs
Criteri acceptació: utilitzar el català en un
75% de l‟exposició
Indicador: grau de comprensió
Tot el curs
Criteri acceptació: opinió del professor

Departament d‟Expressió Artística – Visual i Plàstica

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Activitats d‟ aprenentatge a l‟ aula de plàstica:
Adquisició de vocabulari en llengua anglesa
visualització de vídeos i/o imatges, exercicis i
dins l‟ àmbit artístic.
activitats.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟ activitats

Tot el curs

Criteri acceptació: una activitat per
trimestre
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Departament d‟Expressió Artística – Música

ACTIVITATS PREVISTES

1

Adquisició de vocabulari musical en llengua
anglesa

METODOLOGIA
Activitats d‟aprenentatge a l‟aula de música :
exercicis, qüestionaris, comprensió oral ,
audicions....

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟activitats

Tot el curs

Criteri acceptació: Una activitat per unitat
didàctica

Departament de Llengües Estrangeres

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Ampliació de l'oferta de matèries en llengua
estrangera: ampliació i reforç d‟anglès (2ESO),
francès (3ESO), auxiliar de conversa (1h --setmanal a cada grup del centre, ESO,
Batxillerat, CFGM i CPIS).

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador
Criteri acceptació:

2

Participació al projecte Erasmus +

Es realitza a la classe de 3ESO amb
A partir
participació de tots els alumnes i
d‟octubre
específicament els alumnes que prenen part en
2016
el projecte

3

Intercanvi a França

Els alumnes de francès realitzen una estada a
França i reben alumnes francesos a casa i al
centre

4

3ESO: participació al projecte Etwinning "Let's Realització de videotrucades, xats, i intercanvi
Twin" d'intercanvi de vídeos.
de vídeos

Trimestral

5

Viatge final de 4ESO a Dublín

12 -15th June Indicador:
2017
Criteri acceptació: satisfacció alumnes

Indicador: participació 25 alumnes
Criteri acceptació: satisfacció alumnes
participants

Des 16-Gen
17

Indicador:
Criteri acceptació:
Indicador: nombre de trobades amb els
socis
Criteri acceptació: una trobada per
trimestre

th

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat
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6

Tot el centre: English Idioms

Projecció setmanal d‟un refrany en anglès,
alumnes a l‟aula i a la pantalla del vestíbul.

Tot el curs
(periodicitat
setmanal)

Indicador:
Criteri acceptació: satisfacció alumnat

Departament d‟Informàtica

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Satisfacció alumnat

1

Activitats amb documentació en Anglès

Presentació d‟activitats diverses amb
documentació en anglès

2

Utilització recursos en Anglès

Part del contingut del currículum està en
anglès en tots els mòduls dels cicles
d‟informàtica (SMX, ASIX, DAM, DAW)

Tot el curs

3

Impartició de mòduls en anglès:
● DAW - M7
● DAM - M7, M8, M15
● 1CFGS (Grup anglès) - M2

CLIL

Tot el curs

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Tot el curs

Criteri acceptació: Aprofitament de les
classes per part de l‟alumnat
Indicador: Satisfacció alumnat
Criteri acceptació: Enquestes de
satisfacció
Indicador: Enquestes de satisfacció de
l‟alumnat
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
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Departament d‟Administració – Comerç

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

1

Utilització de recursos web en anglès,
comprensió i interpretació de textos,
Planificació i execució d‟activitats en llengua presentacions orals de treballs, xerrades en
anglesa a tots els mòduls de tots els cicles llengua anglesa.
formatius, amb una atenció especial al cicle
formatiu de grau superior de comerç A mesura que el professorat vagi adquirint
internacional.
competències lingüístiques en llengua anglesa
o si ja les té, impartir part dels continguts
d‟alguna unitat formativa en llengua anglesa.

2

Participació en l‟English Day.

Participació del professorat del departament
realitzant a l‟aula activitats diverses en llengua
anglesa.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre d‟activitats realitzades.
Tot el curs.

English Day.

Criteri acceptació: mínim una activitat per
cada unitat formativa de cada mòdul.

Indicador: Nombre de professorat
participant.
Criteri acceptació: 100%

Coordinació de Recerca

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

CALENDARI

Les activitats creades en el projecte Recull de les activitats realitzades en les
d‟Astronomia han de ser realitzades en català, diferents àrees en, almenys, més d‟un idioma, a Tot el curs
castellà, anglès i francès.
més del vehicular de la mateixa.

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟activitats escrites i
realitzades en un idioma diferent del
vehicular
Criteri acceptació: 1 per a cada matèria.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat
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Coordinació d‟Activitats i Serveis

ACTIVITATS PREVISTES
1

Visionat de pel·lícules

METODOLOGIA

CALENDARI
Primer
trimestre

Projecció de pel·lícules en versió original

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Participació de l‟alumnat
Criteri acceptació: igual o superior al 80%

Coordinació Web

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d'activitats publicades

Difusió
de
les
iniciatives
per
al
Recepció de notícies i esdeveniments per
desenvolupament de la dimensió europea del
publicar a la web.
centre.

Tot el curs

Criteri acceptació: 90% d'activitats
publicades.

A.3.2. Realitzar projectes d’intercanvi i mobilitat amb altres països europeus.
Indicador 3.2: Mobilitats i actuacions d’intercanvi i acollida amb altres països
Departament de Tecnologia
ACTIVITATS PREVISTES

1

Col·laborar amb el projecte internacional
Erasmus + Construïm la ciutat del futur.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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METODOLOGIA
Amb els alumnes, fer la part de projecte que
ens sigui assignada per la coordinació en el
nostre institut. Alumnes de 3r ESO.

CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟activitats
encomanades
Criteri acceptació: 100% d‟activitats.
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2

3

4

5

Tercera mobilitat dins del projecte Erasmus +
Construïm la ciutat del futur.

Quarta mobilitat dins del projecte Erasmus +
Construïm la ciutat del futur.

Intercanvi amb alumnes del batxilerat
tecnològic del Lycée LaPrats de Cluny
(França).

Projecte de Batxillerat Tecnològic Lycée
LaPrats de Cluny (França)

2 professors i 4 alumnes viatjaran a
Albertville (França) per participar en la 3ª
mobilitat

Del 23 al 27
de gener de
2017

Els alumnes dels altres centres participants
venen a Granollers

Del 22 al 26
de maig de
2017

Intercanvi amb alumnes del batxillerat
tecnològic de Cluny (França) per
desenvolupar un projecte tecnològic de
robòtica. L‟objectiu és construir de forma
col·laborativa robots per equips. Aquests
robots hauran de superar unes proves, com
realitzar un itinerari, esquivar objectes, agafar
peces d‟un determinat lloc,... El projecte
inclourà el disseny de la pista d‟obstacles.
Dues professores franceses tenen una beca
per desenvolupar el Batxillerat Tecnològic en
castellà al seu institut i faran les pràctiques
amb nosaltres.
Durant dues setmanes faran classes de
Tecnologia Industrial en castellà al nostre
institut

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Indicador: Mobilitats realitzades.
Criteri acceptació: 100% mobilitats fetes.
Indicador: Nombre de centres participants
en la mobilitat
Criteri acceptació: Tots els centres han de
participar.

Indicador: Nº de robots construïts. Nª de
proves superades.
Del 6 al 10 de
febrer de 2017

Del 7 al 18 de
novembre de
2016

Criteri acceptació: Construir un mínim d‟un
robot.Haurà de superar un mínim d‟un 50%
de les proves plantejades.

Indicador: Nombre de sessions lectives
realitzades per les professores franceses.
Criteri acceptació: Superior a 8 hores.
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Departament d‟Orientació

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

CALENDARI

S'ha participat en la formació inicial per a
professors, en l'elaboració de materials de
Col·laboració en el projecte The New Literacy
comunicació i informació, en la implementació Tot el curs
Set.
de les activitats i en l'acompanyament de
l'alumnat en l'estada a altres països.

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d'activitats encomanades
i realitzades.
Criteri acceptació: 100%.

Departament d‟Informàtica

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

3

METODOLOGIA

Projecte

Acollida d‟un professor de Croàcia per
impartir Laravel a 2DAW-M7

Projecte

Alumnat que realitza mobilitat a l‟estranger

Estudis propis del currículum del cicle a
l‟estranger

Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat

Acollida de quatre alumnes de Croàcia als
quals se‟ls formarà en Android a DAM-M8

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx

CALENDARI

Abril 2017
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador:Enquestes de satisfacció de
l‟alumnat
Abril 2017
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: Enquestes de satisfacció de
l‟alumnat
Juny/Juliol
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7

Data: 30 d‟octubre de 2016
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Departament d‟Administració – Comerç

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

Durant les primeres setmanes del curs es
realitzaran les accions oportunes per
fomentar la participació de l‟alumnat en
Avaluació
projectes de mobilitat, d‟acord amb els criteris
inicial.
fixats pel departament i la coordinació de
mobilitat, amb la finalitat de tenir una relació
de candidats abans de l‟avaluació inicial.

1

Acció tutorial dirigida a l‟alumnat dels cicles del
departament (amb el suport de la coordinació
de mobilitat) per facilitar participació d‟aquest
en programes de mobilitat i/o en la realització
de les pràctiques de formació professional a
empreses de l‟estranger.

2

Fer publicitat al professorat del departament
Participació del professorat del departament
dels programes disponibles i fomentar-ne la
en programes de mobilitat.
participació.

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Alumnat en mobilitat.
Criteri acceptació: mínim 5% de l‟alumnat o
fins la cobertura de les beques concedides.

En funció del
calendari dels
programes de
mobilitat.

Indicador: Nombre de professorat
participant.
Criteri acceptació: mínim 1 professor(a) del
departament.

Coordinació d‟FCT

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Col·laborar amb la persona responsable de
mobilitat del centre en la gestió de la Donar d‟alta les empreses a la plataforma Qbid i
documentació per tal que el major nombre gestionar la documentació del conveni, seguiment
d‟alumnes puguin realitzar la FCT en una i avaluació de les pràctiques dels alumnes.
empresa estrangera.
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CALENDARI

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Satisfacció de les
empreses i dels alumnes
participants
Criteri acceptació: Superior al
80%

Data: 30 d‟octubre de 2016
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Coordinació de Mobilitat internacional

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat

1

Enviament d'un alumne de 2DAM a Alemanya Projecte Erasmus+ SEPIE

'Setembre 2016
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7

2

3

4

5

Tancar projecte Generalitat- Erasmus+ per GS
Projecte Erasmus+ Generalitat
del curs anterior

Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
'Setembre 2016
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat

Tancar pressupost projecte Leonardo curs 1415 per a poder tornar els diners sobrants als Projecte Erasmus+ Generalitat
alumnes

'Octubre 2016

Petició proper curs Erasmus al Departament
Projecte Erasmus+ Generalitat
d'Ensenyament

'Novembre
2016

Projecte d'elaboració de materials amb
Croàcia i Itàlia. The new Literacy Set:
Acollida de 20 alumnes i 4 professors
d'Itàlia i Croàcia. Gener
Projecte Erasmus+
Viatge de 10 alumnes i 2 professors a
Itàlia. Maig
2 tallers de vídeo: Novembre i Abril
Elaboració de material: tot el curs
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Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: acceptació del projecte
Criteri acceptació: acceptació del projecte

Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
Tot el curs
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
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Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
6

Acollir 20 professors de la zona Rodan-Alps

Projecte Erasmus+

'Febrer 2017
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7

7

8

9

10

11

12

Acollida de 4 alumnes de Croàcia amb
Projecte Erasmus+
activitats lectives a 2DAM i visites a empreses

Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
'Abril 2017
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat

Acollida de professor de Croàcia per impartir
Projecte Erasmus+
classes a 2DAW

'Abril 2017

Tancar projecte SEPIE- Erasmus+ per GS del
Projecte Erasmus+ SEPIE
curs anterior

'Maig 2017

Organitzar projecte Erasmus+ per a GM per
aquest curs

Projecte Erasmus+ Generalitat

Organitzar projectes Erasmus+ per a GS per
Projecte Erasmus+ Generalitat
aquest curs (Departament d'Ensenyament)

Organitzar projectes Erasmus+ per a GS per
Projecte Erasmus+ SEPIE
aquest curs (Ministerio de Educación)
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Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: Incidències
Criteri acceptació: nº d'incidències < 3

2n semestre
2017

2n semestre
2017

2n semestre
2017

Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7

Data: 30 d‟octubre de 2016
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13

Mobilitat de professorat

Projecte Erasmus+ SEPIE

2n semestre
2017

Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat

14

Acollida 2 alumnes alemanys al Juny

Projecte Erasmus+

'Juny 2017
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: Incidències

15

Europass digital

Projecte Erasmus+

Tot el curs
Criteri acceptació: nº d'incidències < 3
Indicador: trobar nou socis

16

Cercar nous socis a països

17

Promoció dels programes internacionals:
· Actualització del Web
· Manteniment del perfil Facebook
· Notícies al Web del centre
· Actualització del panell informatiu
· Publicacions a premsa local

18

19

Projecte Erasmus+

Tot el curs

Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
Projecte Erasmus+

Tot el curs
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7

Involucrar més als equips docents i tutors
· organitzar activitats conjuntes amb
els alumnes estrangers
Projecte Erasmus+
· selecció d'alumnes per beques
Erasmus+
· anomenar grups d'alumnes d'acollida

Tot el curs

Reunions Programa mobilitat
internacionalització Xarxa 3

Tot el curs

formativa
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Criteri acceptació: trobar almenys 1 soci
nou

i

Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: certificació obtinguda

Reunions presencials i tasques on-line

Criteri acceptació: obtenció del certificat

Data: 30 d‟octubre de 2016
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Indicador: certificació obtinguda
20

Taller Erasmus+ MVO

Reunions presencials i tasques on-line

Tot el curs
Criteri acceptació: obtenció del certificat

21

22

Indicador: Incidències

Erasmus +: Gestionar la documentació
Projecte Erasmus+
necessària al portal de la Unió Europea

Tot el curs

Petició proper curs Erasmus al Ministerio de
Projecte Erasmus+ SEPIE
Educación

'Febrer 2017

Criteri acceptació: nº d'incidències < 3
Indicador: acceptació del projecte
Criteri acceptació: acceptació del projecte
Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat

23

Col·laboració amb EMT de Granollers

Projecte Erasmus+

Tot el curs
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7
Indicador: Enquestes de satisfacció
d‟alumnat

24

Visita de grup francès?

Projecte Erasmus+

Abril?
Criteri acceptació: Grau de satisfacció
d‟almenys 7

Coordinació de l‟Associació Esportiva

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre de participants per equips

1

Torneig a Àustria de voleibol

Participació de diferents equips del club

Juny 2017
Criteri acceptació: 80%
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Data: 30 d‟octubre de 2016
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A.3.3. Assolir els nivells de coneixement d’acord amb el marc comú europeu.
Indicador 3.3: Accions realitzades, Certificacions obtingudes
Departament de Tecnologia

1

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

Intercanvi amb alumnes del batxilerat
tecnològic del Lycée LaPrats de Cluny
(França).

Intercanvi amb alumnes del batxillerat tecnològic de
Cluny (França) per desenvolupar un projecte
tecnològic de robòtica. L‟objectiu és construir de
forma col·laborativa robots per equips. Aquests
robots hauran de superar unes proves, com
realitzar un itinerari, esquivar objectes, agafar peces
d‟un determinat lloc,... El projecte inclourà el
disseny de la pista d‟obstacles. El llenguatge de
comunicació serà bàsicament l‟anglès.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre de participants
Del 6 al 10 de
febrer de 2017

Criteri acceptació: >= 60% de l‟alumnat.

Departament d‟Informàtica

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Linux Essentials

LPIC
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METODOLOGIA

CALENDARI

Certificació dirigida a l‟alumnat principalment
de grau mitjà d‟informàtica

2n.semestre
2016-17

Certificació dirigida a l‟alumnat principalment
de grau superior d‟informàtica.

2n.semestre
2016-17

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟alumnat inscrits
voluntàriament per a realitzar l‟examen.
Criteri acceptació: 50% de l‟alumnat
aprovat del total dels inscrits.
Indicador: Nombre d‟alumnat inscrits
voluntàriament per a realitzar l‟examen.
Criteri acceptació: Almenys 1 alumne
inscrit per a realitzar l‟examen.
Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 77 de 144
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Indicador: Certificació obtinguda
3

Participació al GEP

Curs presencial

1r.semestre
2016-17

4

Participació al CLSA

Curs on-line

1r.semestre
2016-17
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Criteri acceptació: Obtenció del certificat i
aplicació del projecte a l‟aula
Indicador: Certificació obtinguda
Criteri acceptació: Obtenció del certificat i
aplicació del projecte a l‟aula

Data: 30 d‟octubre de 2016
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B. Altres objectius propis de departaments i coordinacions

Departament d‟Expressió Artística – Visual i Plàstica
Objectiu 1: estendre la creativitat de l‟ alumnat dins i fora de l‟ aula.
Indicador de l‟objectiu 1: la pràctica artística a l‟ aula
ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nivell de participació.

1

Organització del concurs de postals de
Nadal

Treballar aquesta proposta a les classes de 4t
d‟ ESO

2

Indicador: nombre de participants.
Participació en la Diada de St. Jordi.
Treballar aquesta proposta a tots els nivells de l‟
Organització del concurs de punts de llibre i
Segon trimestre
ESO i Batxillerat.
Criteri acceptació: incrementació de la
exposició dels treballs.
participació del curs passat.

3

Fomentar la participació dels alumnes de 4t d‟
ESO en projectes diversos i incentivar la
Participació en convocatòries de concursos
creativitat en general.
fora del centre educatiu.
Preparar una visita al Museu del disseny de
Barcelona

Primer trimestre

Criteri acceptació: realitzacions originals i
creatives.

Indicador: nombre d‟ activitats realitzades.
Tot el curs
Criteri acceptació: una per curs.

Departament d‟Expressió Artística – Música
Objectiu 1: Crear l‟hàbit d‟escolta en silenci dels diferents gèneres i estils musicals
Indicador de l‟objectiu 1: Audicions musicals a l‟aula
ACTIVITATS PREVISTES
1

Escoltar comprensivament música d'estils ,
gèneres i cultures diverses, amb interès,
respecte i sensibilitat estètica

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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METODOLOGIA
Activitats d‟audició i anàlisi musical

CALENDARI
Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟audicions a l‟aula
Criteri acceptació: Audicions amb clima de
silenci
Data: 30 d‟octubre de 2016
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2

Exposicions orals individual o en grup

Exposició individual o en grup d‟un treball sobre Durant un
un music o grup preferit
trimestre

Indicador: una exposició
Criteri acceptació: ha de ser el 100%

Objectiu 2: Crear repertoris propers a l‟alumnat amb estils i gèneres diversos aptes per ser interpretats individualment o en grup.
Indicador de l‟objectiu 2: la pràctica musical a l‟aula
ACTIVITATS PREVISTES

1

Participar, de forma responsable , en
activitats musicals organitzades a l'aula, el
centre o la comunitat educativa afavorint la
cooperació i el treball en comú-

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: actuacions musicals

Creació de repertori per realitzar el concert de
Santa Cecília al CEIP Ferrer i Guàrdia

1r trimestre

Criteri acceptació: interpretació individual i
conjunta correcta
Indicador: actuacions musicals

2

Participació en la Diada de Sant Jordi 017

Creació de repertori per interpretar-lo la Diada
de Sant Jordi

1r i 2n trimestre

Criteri acceptació: interpretació individual i
conjunta correcta

Coordinació LIC
Objectiu 1: Revisió del projecte lingüístic del centre
Indicador de l‟objectiu 1:

Realització de l‟enquesta d‟usos lingüístics
Elaboració del projecte lingüístic de centre

ACTIVITATS PREVISTES

1

Elaboració de l‟enquesta d‟usos lingüístics
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METODOLOGIA

Actualització i revisió de l‟enquesta d‟usos
lingüístics que es va fer el 2009.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: enquesta realitzada i passada a
l‟alumnat i professorat

1r i 2n trimestre
Criteri acceptació: enquesta passada a
l‟alumnat i professorat
Data: 30 d‟octubre de 2016
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2

Actualització i revisió del projecte lingüístic de
2n i 3r trimestre
centre aprovat el febrer de 2010.

Redacció del projecte lingüístic del centre

Indicador: projecte redactat
Criteri acceptació: redacció més del 50%

Coordinació de CF
Objectiu 1: Millora de la tasca de tutoria
Indicador de l‟objectiu 1: Fet/No fet
ACTIVITATS PREVISTES
1

2

3

METODOLOGIA

Ús de BBDD de Moodle o iEduca per
Digitalització d‟actes per la millora de seva
l‟elaboració i consulta de les actes i
elaboració, consulta i transparència.
intervencions de tutoria.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Realització de la tasca

Tot el curs
Criteri acceptació: Fet/No fet

Creació/Actualització de dues tutories: CFGM
i CFGS. La gestió la realitzarà la Coordinació Tot el curs
de CF.

Indicador: Realització de la tasca

Fer ús del fòrum de tutories per la difusió
Millora de la difusió de la informació als
massiva d‟informació i el correu corporatiu per Tot el curs
tutors/es
comunicacions individuals.

Indicador: Realització de la tasca

Reducció de cursos de tutories al Moodle

Criteri acceptació: Fet/No fet

Criteri acceptació: Fet/No fet

Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals
Objectiu 1: Informació a tots el personal docent i no docent (PAS) sobre la seguretat i salut laboral
Indicador de l‟objectiu 1: Convocatòria i realització de la reunió informativa
ACTIVITATS PREVISTES

1

Informació sobre riscos i mesures
prevenció associades al lloc de treball.
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METODOLOGIA
de

Reunió informativa destinada al personal
docent i no docent nou, però oberta tan
mateix al personal antic.
Distribució per correu electrònic del

CALENDARI

Setembre 2016

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Convocatòria de la reunió
informativa
Criteri acceptació: Realització de la reunió
Data: 30 d‟octubre de 2016
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desglossament dels factors de risc i de les
mesures preventives de seguretat.

informativa

Objectiu 2: Assaig de evacuació i/o confinament
Indicador de l‟objectiu 2: Realització del simulacre
ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Realització del simulacre

1

Assaig de evacuació i/o confinament

Simulacre de evacuació
confinament al centre

del

centre

i/o

1T

Criteri acceptació: Simulacre realitzat dins
del temps previst en el pla d'emergència.

Objectiu 3: Actualització del pla d'emergència
Indicador de l‟objectiu 3: Tenir el pla actualitzat
ACTIVITATS PREVISTES

1

Revisió i posta al dia del pla d'emergència
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METODOLOGIA

CALENDARI

Elaboració d'un nou pla d'emergència sobre
la base de l'antic incorporant els nous
espais i reorganitzant el document.
Actualització dels plànols indicadors de les 1T
vies de sortida de emergència cada aula.
Inventari del material destinat a la prevenció
de riscos.

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Elaboració de la revisió del pla
Criteri acceptació: Revisió de direcció com
a màxim responsable .

Data: 30 d‟octubre de 2016
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Objectiu 4: Supervisió del material destinat a la prevenció de riscos i a les mesures de prevenció
Indicador de l‟objectiu 4: Revisions mensuals
ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Supervisió del estat del material destinat a
Control periòdic del estat de extintors, senyals
la prevenció de riscos i a les mesures de
indicadores de sortida, etc.
prevenció.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Document de seguiment del
control

Tot el curs
Criteri acceptació: Una entrada cada tres
mesos.

Coordinació Moodle
Objectiu 1: Actualitzar la versió actual
Indicador de l‟objectiu 1: Incorporació de noves eines, i utilitats
ACTIVITATS PREVISTES
1

Actualització a una versió
Actualment tenim la: 2.9.1
Passarem a la 3.1.2

mes
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METODOLOGIA
actual.

CALENDARI

Baixar el programari d‟actualització i instal·larJuny 2017
lo. Caldrà fer-ho en un cap de setmana

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: versió actualitzada
Criteri acceptació: realitzada a fi de curs

Data: 30 d‟octubre de 2016
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Objectiu 2: Incorporació dels usuaris /alumnes a traves del programa de matriculació
Indicador de l‟objectiu 2: Alumnes donats d‟alta correctament
ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: alumnes donats d‟alta

1

Donar d‟alta els usuaris / alumnes Amb les dades del programa de matriculació,
utilitzant la informació de la seva i mitjançant un script es donen d‟alta al
Moodle
matricula.

Setembre 2015 Criteri acceptació: tenir tots els alumnes
donats d‟alta durant els 15 primers dies de
curs

Objectiu 3: Optimitzar l‟espai del servidor
Indicador de l‟objectiu 3: Eliminació de cursos i copies de seguretat
ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: cursos eliminats

1

Eliminar els cursos que no s‟utilitzin.

Procedir a la eliminació dels cursos que no
continguin la especificació CURS16/17

2

Fer copies de seguretat a fi de curs i
periòdicament.

A traves d‟un script es realitzen copies cada
divendres, i a fi de curs

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Fi del 1r
trimestre

Tot el curs

Criteri acceptació: tenir els cursos
eliminats a la fi del 1r trimestre
Indicador: copies realitzades
Criteri acceptació: copies realitzades i
accessibles
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Coordinació d‟Assessorament i Reconeixement
Objectiu 1: Dissenyar un pla de difusió del servei adreçat a les persones adultes amb experiència laboral
Indicador de l‟objectiu 1: Activitats de difusió i relació de documents elaborats
ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Difusió interna en el centre

Difusió externa

METODOLOGIA

CALENDARI

Reunions per departaments professionals per
explicar el servei d‟assessorament i
reconeixement a tot el professorat de cicles
1r trimestre
formatius
Punt en l‟ordre del dia del Claustre per
informar del servei a tot el professorat
A través de:
Ajuntament
Entitats empresarials i socials
Punts d‟informació juvenil
Empreses amb convenis FCT
Empreses conveniades en FP DUAL
AMPA, reunions de pares........

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Nombre de reunions i assistents
Criteri acceptació: 3

Indicador:Nombre de trameses realitzades
Al llarg del curs

Criteri acceptació: >10

Objectiu 2: Potenciar el servei de reconeixement de la formació
Indicador de l‟objectiu 2: Propostes de millora del servei de reconeixement de la informació.
ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Difondre el servei per correu electrònic :
Entitats
Contactar amb Entitats organitzadores de
Organitzacions sindicals
formació.
Ajuntament

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

CALENDARI

1r. trimestre

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador:
Nombre de trameses>3
Nombre de respostes>0
Criteri acceptació: >0
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Objectiu 3: Aportar millores a les sessions informatives del servei d‟Assessorament
Indicador de l‟objectiu 3: Documentació i protocols de la sessió informativa

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Elaboració de documentació, protocols, Treball conjunt a la xarxa d‟Assessorament
respostes a preguntes freqüents, etc....
professional a les persones adultes

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Relació de documentació i
protocols elaborats

Al llarg del curs
Criteri acceptació: >0

Objectiu 4: Constituir centres de referència en el territori i a les xarxes de les famílies professionals
Indicador de l‟objectiu 4: Propostes de formes de particiàció dels centres a les xarxes del propi territori i xarxes de família professionals.

ACTIVITATS PREVISTES
1

Assistència a les reunions de la xarxa

METODOLOGIA
Treballar en equip i de forma conjunta entre
tots els centres inscrits a la xarxa

CALENDARI
Al llarg del curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: nombre d‟accions realitzades
Criteri acceptació: >0

Coordinació TIC
Objectiu 1: Realitzar la migració del servei de telefonia del centre.
Indicador de l‟objectiu 1: Satisfacció dels usuaris.
ACTIVITATS PREVISTES
1

METODOLOGIA

Trobar una empresa que s'encarregui de la Demanar diferents pressupostos i analitzar quin
nova centraleta.
és el més convenient per preu i servei.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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CALENDARI
Setembre

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Preu i servei.
Criteri acceptació: Millor oferta.
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2

Migrar a una centraleta temporal.

Instal·lar el maquinari temporal i connectar-lo a
la xarxa del centre.

Novembre

Indicador: Satisfacció dels usuaris.
Criteri acceptació: 60%

3

Instal·lar la centraleta definitiva.

Si funciona correctament el servidor temporal
implementar la centraleta en el servidor definitiu
i posar-lo en funcionament.

Desembre

Indicador: Satisfacció dels usuaris.
Criteri acceptació: 80%

4

Buscar tarifes més econòmiques.

Cercar el mercat comparant les tarifes que
tenim amb les ofertes actuals.

Curs escolar

Indicador: Més trucades a menor preu.
Criteri acceptació: Baixar els preus.

Objectiu 2: Seguiment de les incidències del centre
Indicador de l‟objectiu 2: número d'incidència a resoldre
ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA
Seguiment de la fulla d'incidències del centre
resolent, derivant al SAU o

1

Gestió de les incidències del centre.

2

Revisar periòdicament aules per verificar el seu
Vetllar per realitzar manteniment preventiu de
correcte estat, renovar etiquetes de dotació,
les aules del centre.
brides, ...

3

Seguiment dels alumnes de pràctiques.

Revisar els hàbits de treball, derivar
incidències, ...

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT

Tot el curs

Indicador: % realitzat
Criteri acceptació: 80%

Tot el curs

Indicador: % d'aules revisades
Criteri acceptació: 80%

Tot el curs

Indicador: % satisfacció.
Criteri acceptació: 65%

Objectiu 3: Refer maquetes de les aules.
Indicador de l‟objectiu 3: % d'aules refetes.
ACTIVITATS PREVISTES
1

Resolució de problemàtica de congelació de
Windows 10
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METODOLOGIA
Provar com resoldre el problema.
Cercar una altra forma de mantindré els
ordinadors congelats.

CALENDARI
1er trimestre

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Ordinador no es bloqueja.
Criteri acceptació: 100%
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2

Refer les maquetes de les aules del centre.

Començar a realitzar les maquetes per les
aules més desactualitzades.

Tot el curs

Indicador: % realitzat
Criteri acceptació: 80%

3

Implementar un servei d'arrancada en xarxa
que pugui permetre la clonació d'ordinadors
per xarxa sense necessitat de portar un disc
dur extern.

Crear un repositori en xarxa de les imatges del
centre.
Configurar un servidor PXE per l'arrancada
remota.

Tot el curs

Indicador: % realitzat
Criteri acceptació: 80%

4

Crear una distribució pròpia del centre.

A partir de l'última distribució Ubuntu LTS fer
una OEM del centre amb imatge corporativa i
aplicacions d'ús.

Tot el curs

Indicador: % realitzat
Criteri acceptació: 80%

Objectiu 4: Millorar la seguretat de la xarxa del centre.
Indicador de l‟objectiu 4: Alertes de funcionament anòmal de la xarxa.
ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

1

Decidir programari a utilitzar.

Decidir les necessitats existents i prioritats per
a controlar els serveis i ús de la xarxa.
Cercar quina seria la millor aplicació per la
xarxa
del centre.

2

Implementar la solució

instal·lar el programari en un servidor de la
xarxa i configurar-lo.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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CALENDARI

1er trimestre

Tot el curs

INDICADOR ACTIVITAT

Indicador: Cobrir necessitats de control.
Criteri acceptació: 70%

Indicador: % realitzat
Criteri acceptació: 80%
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Coordinació d‟FP dual
Objectiu 1: Fer difusió de l‟oferta educativa del centre centrant-nos en el projecte DUAL
Indicador de l‟objectiu 1: Activitats de la campanya publicitària executada

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nº empreses informades

1

Reunions amb empreses

Visita a empresa / trucada telefònica

Curs escolar
Criteri acceptació: > 0

2

3

Revisar tots els mitjans de difusió actuals

Setembre,
octubre,
novembre i
desembre

Recerca

A determinar
Proposar un repte als alumnes de màrqueting amb l‟equip
Dissenyar campanya de màrqueting i publicitat
per desenvolupar una campanya de difusió
docent de
màrqueting

Indicador: llistat de mitjans existents
Criteri acceptació: fet/no fet
Indicador: campanya dissenyada
Criteri acceptació: fet/no fet
Indicador: xarrada

4

Informar a l‟alumnat de la oferta formativa

Xarrades formatives sobre la FP DUAL

Gener
Criteri acceptació: fet/no fet

Objectiu 2: Establir vincles de col·laboració amb les empreses
Indicador de l‟objectiu 2: Número d‟empreses que col·laboren amb el centre

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: certificats emesos a les
empreses

1

Formació a tutors d‟empresa

Curs sobre DUAL i la plataforma Qbid

Febrer
Criteri acceptació: satisfacció de les
empreses

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat
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2

3

4

Desenvolupar projectes d‟empresa al centre

Tallers i xarrades

Aplicació web empresa-centre-alumne

Informar sobre la realització de projectes
dintre dels mòduls de DUAL com a projecte Curs escolar
final
Buscar experts en temes concrets dels cicles i
fer tallers i xarrades dintre del mòdul DUAL o Curs escolar
durant la setmana d‟empresa
Aprofitar les fct, de forma interna, per
desenvolupar una aplicació web per gestionar
Curs escolar
empreses, alumnes, ofertes de treball,
convenis, gestions del tutor...

Indicador: número de projectes
desenvolupats
Criteri acceptació: > 0
Indicador: nº de tallers
Criteri acceptació: > 0
Indicador: nº de xarrades
Criteri acceptació: > 0

Objectiu 3: Implicar i motivar la participació activa de tots els cicles formatius en la formació DUAL
Indicador de l‟objectiu 3: projectes duts a terme

ACTIVITATS PREVISTES
1

2

3

4

Formació interna tutors FCT DUAL

METODOLOGIA

CALENDARI

Desenvolupar un curs per als tutors amb
Novembre
implicació DUAL

Setembre,
Actualitzar la informació del projecte DUAL de Revisió de tota la documentació i elaborar octubre,
centre
nova en cas que sigui necessari
novembre i
desembre
Desenvolupar procediments DUAL

Crear procediments o diagrames de flux sobre
el funcionament de les tasques relacionades Curs escolar
amb DUAL

Proposar diverses activitats on la majoria de
Implicar a tots els departaments de CF en la
cicles hi puguin participar per desenvolupar Curs escolar
participació de projectes de centre conjunt
projectes de centre en conjunt

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: satisfacció al curs
Criteri acceptació: grau de satisfacció
Indicador: llistat documents
Criteri acceptació: fet/ no fet
Indicador: número de procediments
Criteri acceptació: > 0
Indicador: número de projectes
Criteri acceptació: > 0
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5

Participar al curs del Qbid DUAL

Fer el curs sobre el funcionament del Qbid
Novembre
DUAL

Indicador: curs Qbid DUAL
Criteri acceptació: fet/no fet

Coordinació FCT
Objectiu 1: Augmentar el grau de satisfacció d‟empreses i alumnes en relació a la FCT
Indicador de l‟objectiu 1: Enquestes de satisfacció d‟empreses i alumnes a través del Qbid

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

METODOLOGIA

Recollida de les enquestes de satisfacció de Extraure i processar els resultats en quant a
les empreses que acullen alumnes en satisfacció de les empreses en relació a la
pràctiques
FCT
Recollida de les enquestes de satisfacció dels
Extraure i processar els resultats en quant a
alumnes en relació a les
pràctiques en
satisfacció de l‟alumnat en relació a la FCT
empreses

CALENDARI

Final de curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟empreses que
responen l‟enquesta
Criteri acceptació: Superior al 90%

Final de curs

Indicador: Nombre d‟alumnes que
responen l‟enquesta
Criteri acceptació: Superior al 90%

Objectiu 2: Augmentar el grau d‟inserció laboral dels alumnes graduats en un cicle formatiu de grau mitjà i/o superior
Indicador de l‟objectiu 2: Enquestes d‟inserció laboral de l‟alumnat graduat en el curs anterior

ACTIVITATS PREVISTES
1

METODOLOGIA

Realitzar les enquestes d‟inserció laboral a
Extraure i processar els resultats en quant a
l‟alumnat que s‟ha graduat en un cicle formatiu
inserció laboral dels alumnes per cicles.
el curs anterior.

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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CALENDARI
Segon trimestre
del curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre d‟alumnes enquestats
Criteri acceptació: Superior al 90%
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Objectiu 3: Controlar la gestió dels convenis de pràctiques a l‟aplicació Qbid
Indicador de l‟objectiu 3: Comprovar la gestió dels expedients dels alumnes feta per cadascun dels tutors

ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Supervisió i control de la gestió de les accions
Comprovar els expedients dels alumnes per
de seguiment i avaluació per part de cadascun
cicles
dels tutors

CALENDARI

Final de curs

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre de convenis gestionats
per cada tutor d‟FCT
Criteri acceptació: 100%

Objectiu 4: Gestionar les exempcions d‟FCT
Indicador de l‟objectiu 4: Comprovar la documentació aportada per l‟alumnat i fer proposta de resolució.

ACTIVITATS PREVISTES

1

Comprovació de la documentació aportada.
Fer la proposta de resolució i avís als tutors
quan la documentació no és suficient per a
donar dret a exempció per a que ho
comuniquin a l‟alumnat
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METODOLOGIA

Comprovar documentació i fer proposta de
resolució

CALENDARI

Primer trimestre

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre de sol·licituds
d‟exempció presentades
Criteri acceptació: 100%
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Coordinació Web
Objectiu 3: Actualitzar parts de la web
Indicador de l‟objectiu 3: Realització de les actualitzacions

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Actualització del portal

1

Actualitzar el portal web de ESO/BATX

Actualització a la nova versió del portal.

Tot el curs
Criteri acceptació: Portal actualitzat.

Actualitzar menús del lloc web d‟FP per
millorar la informació a les famílies i a
l‟alumnat.

Recepció de les modificacions i millores a
adoptar als menús. Publicació de les
modificacions i millores.

Indicador: Publicació de les millores als
menús
Criteri acceptació: 90% de les millores
publicades.

Tot el curs

Coordinació de Qualitat
Objectiu 2: Avançar cap a l‟excel·lència, en base al model e2cat / EFQM
Indicador de l‟objectiu 2: Autoavaluació REDAR d‟almenys 2 eixos

ACTIVITATS PREVISTES

1

Manteniment de la certificació ISO 9001

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

METODOLOGIA

Manteniment, seguiment i millora del sistema de
gestió de qualitat del centre

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: realitzar
l‟auditoria interna i
externa

Tot el curs
Criteri acceptació: a final
de curs, tenir les
auditories realitzades
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2

Realització del contrast extern e2cat

Elaboració de la memòria, i presentació de la
documentació al contrast extern

Indicador: Dissenyar,
planificar i realitzar el
contrast extern e2cat
Tot el curs
Criteri acceptació: a
final de curs, tenir el
contrast realitzat

Coordinació d‟Instal·lacions i Manteniment
Objectiu 1: Millores aules
Indicador de l‟objectiu 1: Cap incidència proveïdors

ACTIVITATS PREVISTES

1

2

Desmantellar aula super i condicionar-la com
aula classe

Posar cortines a l‟aula 16 i 35

METODOLOGIA
Retirar tot el mobiliari del super, recollir-lo per ser
cedit a un altre centre. Pintar. Fer mobiliari nou,
instal·lació elèctrica i de xarxa. Comprar
ordinadors, cadires, pantalla projecció, pissarra i
canó projecció. Atenent les indicacions dels caps
de departament.

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors

Inici de curs

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Posades pel
primer dia de classe

Encarregar-les al proveïdor

Inici de curs
Criteri acceptació:
Inferior a dos dies

3

Fer mobiliari nou aula 19 i posar tamborets
amb respatller

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
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Retirar mobiliari obsolet i cedir-lo al Departament
Ensenyament. Pintar. Fer i col·locar mobles a
mida, seguint les indicacions dels caps de
departament. Fer nova instal·lació elèctrica i de
xarxa. Encarregar tamborets.

Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors
Inici de curs

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
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4

5

Posar armaris encastats aula plàstica

Afegir mobiliari fet a mida a l‟aula 44 i canviar
cadires

Fer i col·locar armaris encastats atenent les
indicacions de la cap de departament.

Indicador: A punt el
primer dia de classe
Inici de urs
Criteri acceptació:
Inferior a dos dies

Posar més estacions de treball, fer una taula
desmuntable amb rodes i posar cadires noves
Inici d curs
atenent les indicacions dels caps de departament..

Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors
Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències

Objectiu 3: Millores estalvi energètic
Indicador de l‟objectiu 3:
ACTIVITATS PREVISTES

1

METODOLOGIA

Substituir fluorescents per llums LED passadís
planta baixa i segona planta
Encarregar la feina

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors

Segon trimestre

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdor

2

Substituir il·luminació de consergeria per llums
Encarregar la feina
LED

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Segon trimestre

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
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Objectiu 4: Millores departaments, despatxos i espais comuns
Indicador de l‟objectiu 4:

ACTIVITATS PREVISTES

METODOLOGIA

CALENDARI

INDICADOR ACTIVITAT
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors

1

2

3

4

Posar aire condicionat a la sala polivalent

Millorar sistema ventilació consergeria

Condicionar i fer mobiliari àrea de treball de
consergeria

Condicionar reservat sala professors com
arxiu
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Encarregar empresa especialitzada

Inici de curs

Amb tres impressores grans i una petita de color
cal posar un sistema d‟ extracció forçada d‟aire per Segon trimestre
mantenir una temperatura de treball adequada.

Retirar taula de treball obsoleta, pintar i fer nou
mobiliari d‟aquesta zona per optimitzar l‟espai
atenent les indicacions del personal de
consergeria. Modificar instal·lació elèctrica.

Retirar mobiliari anterior i preparar cessió
Departament Ensenyament, pintar, comprar
arxivadors i fer i muntar mobiliari adient per
optimitzar l‟espai atenent les necessitats del
personal d‟administració. Comprar escala llarga.

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors
Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors

Segon trimestre

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors

Primer trimestre

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
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5

6

7

8

9

Renovar mobiliari i connexions departament
llengües

Renovar servei de professors de la segona
planta

Substituir dos climatitzadors espatllats del
gimnàs

Remodelar mobiliari departament socials

Polir i regenerar escales costat biblioteca i
cantina
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Retirar tot el mobiliari obsolet i preparar cessió
Departament Ensenyament, pintar, fer i muntar
mobiliari nou atenent les indicacions dels caps de
departament, fer nova instal·lació de llum i de
xarxa.

Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors
Inici de curs

Canviar rajoles i terra, pintar, posar armari, mirall i
pica de mans nova i substituir el fluorescents per
Tercer trimestre
llums LED.

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors
Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors

Treure aparells espatllats sense reparació i posarlos nous.

Retirar mobiliari obsolet, pintar, fer i muntar
mobiliari nou
I adaptar a la nova distribució la instal·lació
elèctrica i de xarxa atenent les indicacions del cap
de departament.

Inici de curs

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors

Segon trimestre

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències
Indicador: Nombre
d‟incidències proveïdors

Encarregar la feina a una empresa especialitzada. Tercer trimestre

Criteri acceptació:
Inferior o igual a 3
incidències

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 97 de 144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

C. Aspectes organitzatius i de funcionament del centre.

C.1. Estructura organitzativa de govern i de coordinació.
Organigrama del centre

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 98 de 144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

Equip directiu
-

Directora, Glòria Montoy

-

Cap d‟estudis, Joan García

-

Cap d‟estudis adjunt, Ana Hervás

-

Cap d‟estudis d‟FP, Maria Espinet

-

Secretària, Emma Wünsch

-

Coordinador pedagògic, Alberto García

Coordinacions
-

Coordinació 1r cicle ESO, Vanesa Queral

-

Coordinació 2n cicle ESO, Lluís Castellet

-

Coordinació de Batxillerat, Carolina Ycart

-

Coordinació de CPIS, Ana Hervás

-

Coordinació de Recerca, Ivan Nadal

-

Coordinació FCT, Antònia Aguilera

-

Coordinació d‟Emprenedoria, Joan Bramona

-

Coordinació d‟Innovació, Vanesa Martín

-

Coordinació d‟FP dual, Vicent Vendrell

-

Coordinació d‟Assessorament i Reconeixement, María Espinet

-

Coordinació de CF, Lluís de Diego

-

Coordinació TIC, Òscar López
o

-

Adjunt coordinació TIC, Pau Tomé

Coordinació d‟Intercanvis, Olga Schluter
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-

Coordinació de Qualitat, Olga Romero
o

Adjunt coordinació Qualitat, Encarna Monreal

-

Coordinació Lingüística, intercultural i de cohesió social (LIC), Agnes Schluter

-

Coordinació d‟Activitats i Serveis, Cèlia Losa

-

Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals, Manuel de Castro

-

Coordinació de l‟Associació Esportiva, Joan C. Marín

-

Coordinació Web, Jordi Costa

-

Coordinació Moodle, Julian García

Departaments didàctics
-

Departament de Ciències de la Natura, Emma Wünsch

-

Departament de Ciències Socials, Xose Diaz

-

Departament d‟Educació Física, Joan C. Marín

-

Departament de Visual i Plàstica i Música, Aurora Calejero

-

Departament de Català, Agnès Schluter

-

Departament de Castellà i Clàssiques, Mercè Arce

-

Departament de Llengües Estrangeres, Núria Nogué

-

Departament de Matemàtiques, Viki Rodrigo

-

Departament de Tecnologia, Olga Rami

-

Departament d‟Orientació i Psicopedagogia, Montse Talavera

Departaments de formació professional
-

Departament d‟Administració i Comerç, David Figuereo i Rosa Hernández

-

Departament d‟Informàtica, Francesca Carmona i Vanesa Martín
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Tutors
-

1r ESO A, Olga Rami
1r ESO B, Conchi Salmerón
1r ESO C, Margarida Vilarrasa
2n ESO A, Aurora Calejero
2n ESO B, Gemma Estévez
2n ESO C, Mònica Estop
3r ESO A, Margarida Vidal
3r ESO B, Eduard Casajoana
3r ESO AO, Isabel Sadurní
4t ESO A, Carmina Soler
4t ESO B, Cristina Barco
Aula d‟acollida, Montse Talavera
1r BAT A, Montse Galobart
1r BAT B, Sabah Benguessas
2n BAT A, Xosé Díaz
2n BAT B, Antònia Bosch
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-

CPIS, Silvia de Andrés
1r ACO, Josep Collado
2n ACO, Rosa Hernández
1r GAD, Núria Ortiz
2n GAD, Àngels Martínez
1r SMX A, Jordi Costa
1r SMX B, Anna Castelló
2n SMX A, Joan Ferres
2n SMX B, Pau Tomé
1r DAW, Alfredo Ruiz
2n DAW, Vicent Vendrell
1r ASIX A (anglès), Josep M. Valera
1r ASIX B, Lluís de Diego
2n ASIX, Julian García
1r DAM, Eduard Pérez
2n DAM, Francesc Peralta
1r ADFI, Esperanza Rojo
2n ADFI, Vicent Timor
1r VEC, Laia Codolà
2n VEC, Moisès Herrerias
1r CIT, Dídac Martin
2n CIT, Maria Isabel Guillén
2n TIL, Manel Vinyals
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Personal no docent
-

Auxiliars administratius: Gisela Sánchez, Jordi Bernat, Belen Páez

-

Conserges: Cristóbal Molina, Xavier Fababu, Vicenç Quilis

-

Servei de neteja: Loli Rodríguez, Isabel Alcaide, Julia Munuera

AMPA
-

President, Josep Campaña

Consell escolar
-

Presidenta, Glòria Montoy

-

Secretària, Emma Wünsch

-

Cap d‟estudis, Joan García

-

Representant AMPA, Montserrat Xifra

-

Representant PAS, Jordi Bernat

-

Representant Ajuntament, Sílvia Rodríguez

-

Sector Professorat: Joan Carles Marín, Antonia Aguilera, Olga Romero, Montse Talavera, Alberto García, Pau Tomé, Vanesa
Martín, Anna Castelló

-

Sector pares i mares: Margarida Gisbert, Albert Capeta, Pastora León

-

Sector alumnat: Joana Armengol, Pol Gálvez, Marcel Jiménez, Genís Jordi
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C.4. Serveis i activitats del centre.
C.4.1. Serveis del centre.
El centre, durant el seu horari de tarda, ofereix les seves instal·lacions per a la realització de classes de reforç o estudi, amb
accés a ordinadors.

C.4.2. Activitats extraescolars i complementàries.
Activitats programades per l‟Associació Esportiva Carles Vallbona:
-

Voleibol federat

-

Voleibol escolar

-

Bàsquet

-

Jornades esportives de secundària.

-

Classes d‟anglès

-

Classes de pilates

-

Esquiada.

C.4.3 Sortides i visites escolars.

ACTIVITATS LECTIVES
Departament

Trimestre

Data

ADM

1T

16/12/2016

Taller Orientació laboral: Anem per feina

2GAD

Àngels Martínez

ADM

1T

18/11/2016

Taller : Share (Col.legi d'Advocats de Granollers)

2GAD

Àngels Martínez

CAS

1T

21 octubre

Teatre: La Celestina

2BATA

Antonia
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Lloc / Descripció

Curs/Grup

Acompanyants
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COM

1T

28/10/2016

Sortida establiments comercials (Granollers)

1ACO

Fàtima i Josep

INF

1T

26/10/2016

Taller Drupal

2DAW

Professorat de M14

INF

1T

27/10/2016

Taller Drupal

2DAW

Professorat de M14

INF

1T

2/11/2016

Taller Drupal

2DAW

Professorat de M14

INF

1T

10/11/2016

Taller Drupal

2DAW

Professorat de M14

ERASMUS

1T

15/11/2016

Taller de vídeo Erasmus+ The new Literacy Set

ESO i grau mig

Equip de mobilitat

CCNN

1T

16/11/2016

Xerrada dia de la ciència

4t ESO i 1r BAT

Conchi Salmeon, Vanesa
Queralt, Olga Rami

ERASMUS

1T

17/11/2016

Taller de vídeo Erasmus+ The new Literacy Set

ESO i grau mig

Equip de mobilitat

CCNN

1T

24/11/2016

Marató TV3

COM

1T

4/11/2016

COM

1T

15/11/2016

COM

1T

16/11/2016

Xerrada Escola i Empresa - Ponent a determinar

1r i 2n ACO

Rosa Hernández

ADM

1T

16/11/2016

Xerrada Escola i Empresa - Ponent a determinar

1r i 2n GAD

Àngels Martínez i Núria
Órtiz

1T

22/11/2016

Taller de vídeo Erasmus+ The new Literacy Set

ESO i grau mig

INF

1T

14/11/2016

INF

1T

14/11/2016

inf

1T

17/11/2016

ERASMUS
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Xerrada Can Muntanyola - Com muntar una
empresa + Pla d'empresa
Xerrada Can Muntanyola - Com muntar una
empresa

Prendre mides per realitzar projecte de cablatge
estructurat al CTUG
Prendre mides per realitzar projecte de cablatge
estructurat al CTUG
Prendre mides per realitzar projecte de cablatge
estructurat al CTUG

3r ESO

Carolina Ycart, Alberto
Garcia

2n ACO

Rosa Hernández

1r GVEC

Rosa Hernández i Antònia
Aguilera

Equip de mobilitat

1r SMX-2

Anna Castelló

1r SMX-3

Anna Castelló

1r SMX-1

Anna Castelló
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ORI

Montse Talavera Isabel
Sadurní

1T

30/11/2016

Conferència sobre emprenedoria (Maria Batet)

3r AO

1T

24/11/2016

Taller de vídeo Erasmus+ The new Literacy Set

ESO i grau mig

Equip de mobilitat

1T

24/11/2016

Taller de vídeo Erasmus+ The new Literacy Set

ESO i grau mig

Equip de mobilitat

1T

29/11/2016

Taller de vídeo Erasmus+ The new Literacy Set

ESO i grau mig

Equip de mobilitat

1T

1/12/2016

Taller de vídeo Erasmus+ The new Literacy Set

ESO i grau mig

Equip de mobilitat

1T

13/12/2016

Taller de vídeo Erasmus+ The new Literacy Set

ESO i grau mig

Equip de mobilitat

1T

15/12/2016

Taller de vídeo Erasmus+ The new Literacy Set

ESO i grau mig

Equip de mobilitat

INFORMÀTICA

1T

21/11/2016

Xerrada Mossos d'Esquadra

ADM

1T

22/11/2016

Curs primers auxilis

1ACO

Mònica Martínez

ADM

1T

30/11/2016

Curs primers auxilis

1GVEC, 1CIT

Mònica Martínez

CCNN

2T

(a determinar)

Taller grups sanguinis

3r ESO

Carolina Ycart

CCNN

2T

(a determinar)

Taller de transgènics

1r BAT

Carolina Ycart

CAS

2T

10/01/2016

Teatre: Punt Rock

4ESOA

Antonia y Cristina

2T

9/01/2017

ESO, BAT i grau mig

Equip de mobilitat

2T

10/01/2017

ESO, BAT i grau mig

Equip de mobilitat

2T

11/01/2017

ESO, BAT i grau mig

Equip de mobilitat

2T

12/01/2017

ESO, BAT i grau mig

Equip de mobilitat

ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS

ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
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Activitats d'informació Erasmus+ The new Literacy
Set
Activitats d'informació Erasmus+ The new Literacy
Set
Activitats d'informació Erasmus+ The new Literacy
Set
Activitats d'informació Erasmus+ The new Literacy
Set

1r SMX B

Anna Castelló
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2T

13/01/2017

Activitats d'informació Erasmus+ The new Literacy
Set

INF

2T

2/03/2017

YOMO (Mobile Congress)

EDUCACIÓ FÍSICA

2T

2016-12-20

Xerrada " Els valors et fan guanyar"

TECNOLOGIA

2T

2017-03-01

Taller de Robòtica

1 r ESO

Professors de tecnologia

TECNOLOGIA

2T

2017-03-02

Taller de Robòtica

2 r ESO

Professors de tecnologia

TECNOLOGIA

2T

2017-03-03

Taller de Robòtica

3 r ESO

Professors de tecnologia

CICLES FORMATIUS

2T

2016-12-14

XERRADA INFORMATIVA ACCÉS GRAUS

INF

2T

19/12/2016

INF

2T

19/12/2016

INF

2T

19/12/2016

INF

2T

19/12/2016

ADM

2T

2017-01-20

Taller: "Que passa si dic no"

TUT

2T

2017-01-19

Projecte "Mind the Mind"

TUT - CAS

3T

(a determinar)

TUTORIA 3R ESO

3T

2016-06-20

ERASMUS
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„La Gamificació i l‟aprenentatge basats en jocs:
una experiència memorable a l‟aula‟
„La Gamificació i l‟aprenentatge basats en jocs:
una experiència memorable a l‟aula‟
„La Gamificació i l‟aprenentatge basats en jocs:
una experiència memorable a l‟aula‟
„La Gamificació i l‟aprenentatge basats en jocs:
una experiència memorable a l‟aula‟

Sortida cultural a Tarragona
PORT AVENTURA

ESO, BAT i grau mig

Equip de mobilitat

1SMXA/1SMXB

A concretar

TOTS ELS PARES

Joan Carles

TOTS

Moisès Herrerías

1SMXA

Professors de SMX1 i SMX2

1SMXB

Professors de SMX1 i SMX2

2SMXA

Professors de SMX1 i SMX2

2SMXB

Professors de SMX1 i SMX2

2GAD
2BTX A

Àngels Martínez
Carla López

CAS

(a determinar)

3R ESO

(a determinar)
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SORTIDES
Departament

Trimestre

Data

COM

1T

19/10/2016

Carrefour de la ronda sud

2VEC

Moisès Herrerías

COM

1T

20/10/2016

Carrefour de la ronda sud

2VEC

Moisès Herrerías

CAT

1T

20/10/2016

Obra de teatre Scaramouche a Barcelona

2ESO

CAT

1T

20/10/2016

Obra de teatre Scaramouche a Barcelona

3ESO

CAT

1T

27/10/2016

Taller "poesia encantada" al Caixafòrum

1ESOA

Carmina Soler i

CAT

1T

28/10/2016

Taller "poesia encantada" al Caixafòrum

1ESOB

Carmina Soler i

COM

1T

28/102016

Carrefour de la ronda sud

CAT

1T

3/11/2016

Taller "poesia encantada" al Caixafòrum

CAT

1T

30/11/2016

Ruta literària a Barcelona "La plaça del Diamant" i
"Últimas tardes con Teresa"

2BAT

Antònia Bosch, Xose Díaz,
Agnes Schlüter

CAS

1T

10/01/16

Obra teatre auditori Granollers

4ESO

Per determinar

CCNN

1T

29/11/2016

Taller i visita a Cosmocaixa Barcelona

3ESO

Marga Vidal

Coord. pedagògica

1T

11/11/2016

Granollers (Riu Congost)

4ESO

Alberto García

MUS

1T

18/11/2016

CEIP Ferrer i Guàrdia .Concert Sta Cecília

CAS

1T

21/10/2016

Teatre: La Celestina

2BAT

Antonia

EST

1T

8/11/2016

Cinema en anglès, "Amy Winehouse"

1BAT

Sabah Benguessas i Mònica
Estop

EST

1T

20/12/2016

Teatre en anglès, "Sleepy Hollow"

1ESO

Lluís Castellet

1T

15/12/2016

Visita a fàbrica de Sant Andreu, Can Fabra
(Barcelona)

1T

14/12/16

CCSS
CCSS
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Lloc / Descripció

visita al laberint d'Horta: filosofia

Curs/Grup

Acompanyants

Montserrat Galobart, Agnes
Schlüter i d'altres
Montserrat Galobart, Agnes
Schlüter i d'altres

Fàtima Graupera/ Josep
Collado

1ACO
1ESOC

Carmina Soler i

ESO per determinar

Aurora Calejero Margarida
Vilarrasa

4ESO i 1BTX
4ESO

Xosé Díaz
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COM

1T

5/12/2016

Sortida a la fàbrica DAMM

CCSS

1T

17/11/2016

Roca Umbert: Taller fer art

COM

1T

Novembre

Visita Cooperativa Roba Amiga

COM

1T

16/12/2016

Sortida Aparadors Barcelona + taller pràctic

1 ACO

TEC

2T

(a determinar)

Tecnocampus de Mataró

1BATB

Joan Garcia

TEC

2T

(a determinar)

Central tèrmica Roca Umbert

1BATB

Joan Garcia

TEC

2T

(a determinar)

Energia 3D

2ESO

Manuel de Castro

TEC

2T

(a determinar)

Mercat de Tecnologia de Granollers

2ESO

Manuel de Castro

TEC

2T

(a determinar)

Mercat de Tecnologia de Granollers

3ESO

Manuel de Castro

VP

2T

(a determinar)

Museu del disseny

4ESO

Margarida Vilarrasa

CoordESO

2T

23/1/2017

Erasmus +: la ciutat del futur

3ESO

Per determinar

CoordBat

2T

Intercanvi amb Lycee La Prat de Cluny (França) :
els alumnes francesos estan a Granollers

1BAT

Joan Garcia i Sabah
Benguessas

CoordBat

2T

9/01/17 al
14/01
6/02/2017 al
11/02

Intercanvi amb Lycee La Prat de Cluny (França)

1BAT

Sabah Benguessas i

CCNN

2T

22/02/2017

Taller i visita a Cosmocaixa Barcelona

4ESO

Marga Vidal

CCNN

2T

febrer

Jornades de Química a UAB o UB

2BATB

Marga Vidal

EF

2t

4rt ESO

Josep Segundo

EF

2T

hora d'EF

Piscina a les piscines de Granollers

1ESO

Joan Carles i Josep

EF

2T

hora d'EF

Piscina a les piscines de Granollers

2ESO

Joan Carles i Josep

EF

2T

hora d'EF

Piscina a les piscines de Granollers

1BAT

Joan Carles i Josep

CCNN

2T

24/03/2017

Geologia al Figaró

1ESO

Iván Nadal, Conchi
Salmerón

CAS

2T

15/03/2017

Festival de teatre grecollatí

17/24/31 Gener
Taller de Circ a l'institut
i 7 febrer
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1r GVEC

Rosa Hernández

2BTX Història de l'Art Duli Campos
Elena Otxandorena i David
Figuereo
Fàtima Graupera/ Josep
Collado

2CIT

4ESO,1BAT,2BAT

Pilar Chicote
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(només alumnes de
llatí i grec
CAS

2T

(a determinar)

Sortida Coca-Cola

2ESO

Mercè Arce

CAS

2T

(a determinar)

Teatre: Punt Rock

4ESO

Antonia y Cristina

EST

2T

(a determinar)

Excursió "cacera del turista"

EST

2T

3/03/2017

Teatre en francès, "Le Petit Prince"

EST

2T

4/04/2017

Teatre en anglès, "Frankenstein"

2BAT

Núria Nogué

ADM

2T

20/03/2016

Parlament de Catalunya

1GAD

Celia Losa

CCNN

2T

17/02/2017

Pel Montseny, entre prats i fagedes

CCSS

2T

(a determinar)

Museu Nacional d'Art de Catalunya

CCSS

2T

(a determinar)

Refugi i Casal d'Avis

4ESO

CCNN

2T

16/03/2017

Taller visió per computador: realitat o ficció? UAB

1BATB

Emma Wünsch

CCNN

2T

16/02/2017

Taller "Sensors i instrumentació electrònica" UAB

1BATB

Emma Wünsch

ADM

2T

17/01/2017

Barcelona Activa: Taller Entrevista de treball

2GAD

Fàtima Graupera i Àngels
Martínez

ADM

2T

Gener

Visita Arxiu Nacional Catalunya

1r VEC

Elena Otxandorena

EF

3T

14/06/2017

Padel surf a Mataró o El Masnou

1BAT

Joan Carles, Josep

EF

3T

31/03/2017

Jornades Esportives de Primària

4ESO

Joan Carles i Josep

EF

3T

31/03/2017

Jornades Esportives de Primària

1BAT

Joan Carles i Josep

EF

3T

31/03/2017

Jornades Esportives de Primària

2BAT

Joan Carles i Josep

EF

3T

28/04/2017

Jornades Esportives de Secundària

4ESO

Joan Carles i Josep

EF

3T

28/04/2017

Jornades Esportives de Secundària

1BAT

Joan Carles i Josep

EF

3T

28/04/2017

Jornades Esportives de Secundària

2BAT

Joan Carles i Josep
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EF

3T

28/04/2017

Jornades Esportives de Secundària

1ESO

Joan Carles i Josep

INF

3T

(a determinar)

Marenostrum

2ASIX

L. De Diego i V. Martin

ADM

3T

21/04/2017

Sortida per Granollers: les paredetes de Sant Jordi

2GAD

Àngels Martínez i Celia Losa

CCNN

3T

12/05/2017

Can Cabanyes

1ESO

Conchi Salmerón

CAS

3T

(a determinar)

Sortida cultural de Grec i llatí

1BAT

Pilar Chicote

EST

3T

28/04/2016

Cinema en anglès, "Steve Jobs"

SMX

Lluís Tagliavache

ADM

3T

19/05/2016

Arxiu Nacional de Catalunya

1GAD

Celia Losa

CCSS

3T

(a determinar)

Caminada ciutadana a Granollers

3ESO

Alberto Garcia

CCSS

3T

30/05/2017

Museu d'Història de Catalunya

1ESO

Duli Campos

CCSS

3T

(a determinar)

Museu d'Història de Catalunya

2ESO

Gemma Estévez

CCSS

3T

(a determinar)

Bombardeig de Granollers

2BAT

Alberto garcia

ERASMUS

3T

Maig

Tallers de finances per alumnes escollits

ESO, Grau Mig, BAT

Olga Schlüter i per
determinar

EST

3T

28/04/2017

Cinema El Retiro (Sitges): "Steve Jobs"

1SMXA/1SMXB

Lluís Tagliavache
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C.6. Coordinació primària-secundària.
Participació activa al seminari de primària-secundària.
La dinàmica de treball del seminari de primària-secundària es planteja en dues parts diferenciades:
-

-

Primera part (es fa una roda de centres). Estarà destinada a la visita al centre i, prioritàriament, a la presentació de:
o

Dinàmiques de treball metodològic i projectes de centre.

o

Dinàmiques i organització d‟aula.

Segona part. Es realitza un treball comú de reflexió: Aspectes a potenciar per a millorar el treball conjunt escola-institut,
majoritàriament es treballa la metodologia (didàctica, avaluació, hàbits de treball, relacions i convivència ...).

A més a més es fan trobades periòdiques entre tutors de 6è de primària i 1r d‟ESO, a final de curs per fer traspàs d'informació i durant
el 1r trimestre per valorar la integració als centres de secundària, i fer el seguiment dels alumnes conjuntament.

C.7. Disseny curricular.
C.7.1. Oferta curricular.
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1r Batxillerat:

2n Batxillerat:
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CPIS:
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CFGM – ACO: Tècnic en activitats comercials
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CFGM – GAD: Gestió administrativa
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CFGM – SMX: Sistemes Microinformàtics i Xarxes
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CFGS – ADFI: Administració i Finances
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CFGS – ASIX: Administració de Sistemes Informàtics
en Xarxa (dual)
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CFGS – CIT: Comerç Internacional
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CFGS – DAM: Desenvolupament d‟Aplicacions
Multiplataforma (dual)
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CFGS – DAW: Desenvolupament d‟Aplicacions
Web (dual)
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CFGS – TIL: Transport i Logística

(1r curs comú amb 1r CIT)
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CFGS – VEC: Gestió de Vendes i
Espais Comercials

Nom arxiu: DIR_1617_programacio_centre_R2.docx
Elaborat: Direcció/ C.Qualitat

Data: 30 d‟octubre de 2016
pàg. 126 de 144

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Carles Vallbona

C.7.2 Projectes interdisciplinaris, crèdits de síntesi, projecte de recerca.
Crèdits de síntesi: es realitzen a 1r, 2n i 3r curs d‟ESO.
1r d‟ESO: Colònies relacionades amb la natura i els esports, durant el mes de juny.
2n d‟ESO: Colònies relacionades amb la natura i els esports, durant el mes de juny.
3r d‟ESO: Elaboració d‟un Trivial amb els continguts bàsics de totes les matèries.
Projecte de recerca: es realitza a 4t d‟ESO un projecte d‟orientació. Es realitzarà una setmana dedicada a l‟orientació
acadèmica i professional de l‟alumnat. Entre el 27 i el 31 de març.
Servei comunitari: oferim al nostre alumnat de 4t d‟ESO la possibilitat de realitzar el servei comunitari escollint entre 3 opcions
diferents, de manera que el servei pugui tenir un caràcter més motivador i alhora tracti diferents àmbits, en el nostre cas
el científic, el lingüístic i l‟esportiu.
Àmbit lingüístic: Voluntariat per la llengua. És un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació
de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements
bàsics i vol adquirir fluïdesa.
Àmbit científic: Projecte Rius. És una iniciativa desenvolupada per l'Associació Hàbitats amb l'objectiu principal d'estimular la
participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Fomenta l‟apropament de les persones al riu i
permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que hi podem trobar, la seva importància
ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què podem fer per millorar-los.
Àmbit esportiu: Associació esportiva Carles Vallbona. Canalitzar a través de l‟Associació Esportiva Carles Vallbona el
voluntariat dels nostres alumnes en alguns dels molts diferents esdeveniments esportius de la ciutat (mitja marató,
caminada Granollers-Montserrat, Granollers CUP, jornades esportives de primària i secundària etc.)
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C.8. Participació de la comunitat escolar
C.8.1 Actuacions previstes per dinamitzar la participació dels diferents sectors.
Recollit a les NOFC, títol 4, Participació de la comunitat escolar en el centre. Les NOFC es troben disponibles a la web del
centre.

C.8.2 L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.
Recollit a les NOFC, títol 7, Mares, pares i tutors d’alumnes. Les NOFC es troben disponibles a la web del centre.

C.9. Participació de la comunitat escolar
C.9.1 Participació en programes internacionals.
La planificació per al curs 16717 és la següent:
-

Setembre-Octubre: enviament d'un alumne de cicle de grau superior de DAM per realitzar pràctiques a l'estranger durant 2
mesos a Alemanya (Beca Erasmus + KA103).

-

Novembre: del 14 al 29 de novembre acollirem 2 professores que impartiran classes de tecnologia en castellà.

-

Gener: del 9 al 13, acollida de 20 alumnes i 4 professors italians i croats en el marc del projecte “The new Literacy Set”.
Activitats lectives amb alumnes d'ESO, BAT i CFGM (projecte Erasmus+ KA102 amb Croàcia i Itàlia).

-

Febrer: del 4 al 11, acollida d'un grup de caps d'estudi francesos per una setmana per visitar empreses i instituts d'arreu de
Catalunya (Girona, Montmeló, Cornellà, Barcelona, Olot i Granollers).

-

Març: 10 alumnes d'ESO viatjaran a França amb el projecte Erasmus+ "La ciutat del futur" (projecte Erasmus+ KA102
amb França, Espanya, Dinamarca, Romania i Bulgària).

-

Abril:
o

acollida de 4 alumnes de Croàcia per una setmana. Atendran classes d'Android en anglès i visitaran empreses.

o

acollirem durant 10 dies 1 professor croata que impartirà classes de DAW en anglès.

o

1 professor de grau superior impartirà docència a Croàcia durant una setmana (Beca Erasmus + KA103).

o

acollida de la visita d'alumnes del Lycée du Dauphiné" de Romans sur Isère (Francia).Visita a institut i empresa.
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-

Maig:
o

En el marc del projecte “The New Literacy Set” (projecte Erasmus+ KA102 amb Croàcia i Itàlia), viatge d'una setmana
a Itàlia d'alumnes d'ESO, BAT i CFGM i 2 professors.

o

En el marc del projecte "La ciutat del futur" (projecte Erasmus+ KA102 amb França, Espanya, Dinamarca, Romania i
Bulgària), s'acolliran a Granollers durant una setmana 10 alumnes de cada país.

-

Juny: enviament de 3 alumnes de CFGM (2 d‟SMX, 1 d‟ACO) durant un mes a Albertville, França, per realitzar les
pràctiques (Beca Erasmus + KA1).

-

Juny-Juliol:
o

acollida de 2 alumnes alemanys del ADOLF-KOLPING-BERUFSKOLLEG (Alemanya) per realitzar pràctiques a
l‟empresa APEN.

o

enviament de 1-2 alumnes de grau superior durant 2 mesos de FCT a Alemanya (al ADOLF-KOLPINGBERUFSKOLLEG).

o

Pendent de concretar empreses i país: enviament de 1-2 alumnes de grau superior de CIT per realitzar pràctiques
durant 2 mesos (Beca Erasmus + KA103).

C.9.2 Atenció a les famílies.
El centre realitza diverses actuacions per donar resposta a l‟atenció a les famílies:
A disposició de les famílies existeix el correu corporatiu dels tutors i de l‟equip directiu, per a qualsevol consulta a realitzar.
Planificació i realització de la Jornada de Portes Obertes segons els diferents estudis que es realitzen al centre: ESO, BAT,
CFGM i CFGS.
Reunions d‟inici de curs.
Reunions amb els tutors, acompanyats de la psicopedagoga i/o l‟equip directiu, si escau.
Lliurament de notes individuals trimestralment, amb reunió amb les famílies si així ho desitgen.
Xerrades pedagògiques i d‟orientació adreçades exclusivament a les famílies.
Reunions per orientar en la realització de la preinscripció i la matrícula.
Disposar de l‟horari de qualsevol professor a la consergeria del centre.
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C.9.3 Relacions institucionals públiques i altres.
El centre manté una participació activa en:
Consell municipal de l‟FP.
Consell esportiu del Vallès Oriental.
Seminari de projectes singulars.
Seminari de traspàs primària/secundària.
Seminari postobligatoris.
Seminari de coordinadors pedagògics.
Grup de seguiment de l‟abandonament escolar.
Activitats del GRA.
Comissió de garanties d‟admissió d‟alumnes.
Comissió Social.
Comissió d‟Absentisme.
Voluntaris educatius.
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C.10. Altres aspectes
C.10.1 Utilització de recursos materials.
Es disposa d‟una wiki de la coordinació TIC, per poder introduir les avaries detectades, i on es pot trobar informació referent
a la coordinació TIC del centre, així com un manual d‟utilització dels recursos TIC del centre.
http://avaries.iescarlesvallbona.cat
Per mantenir en condicions òptimes les instal·lacions, el centre disposa d‟una wiki de manteniment per tal que el professorat
pugui comunicar incidències relacionades amb: desperfectes, deficiències, mancances, etc.
http://controlmanteniment.iescarlesvallbona.cat
Es disposa també d‟un calendari de reserves dels espais i materials a consergeria a disposició de tot el professorat.

C.10.2 Aspectes de seguretat, higiene i salut. Pla d’emergència.
La coordinació de riscos laborals presenta anualment objectius propis de la coordinació (apartat B), i manté actualitzat el pla
d‟emergència del centre. Anualment es realitzen activitats preventives al centre: simulacres d‟evacuació, de confinament, i
avaluacions de les dependències dels diferents departaments per a la seva seguretat i salut.
Es participa en el programa salut-escola, amb la presència al centre de la infermera durant un matí cada 15 dies.

C.10.3 Aspectes relacionats amb la convivència: absències i retards, etc.
La no assistència per part de l‟alumnat i la falta de puntualitat es troben recollides a les NOFC, al Títol 6, Normes de
funcionament del centre per als alumnes, capítol 6.2 Deures, article 60. Les NOFC es troben disponibles a la web del centre.
Trimestralment es realitza retiment de comptes al claustre i al consell escolar d‟aspectes relacionats amb: absentisme de
l‟alumnat (puntual, moderat, regular i crònic) segons els diferents nivells d‟estudis (ESO; BAT, CFGM i CFGS), baixes
especificant el motiu de les mateixes, i taxa d‟abandonament de l‟alumnat major de 16 anys.
El centre aplica diferents mecanismes per tal de promoure el bon clima entre l‟alumnat, impulsats des de la coordinació de i
cap d‟estudis. També es disposa d‟un programa de mediació a les NOFC, Títol 6, Normes de funcionament del centre per als
alumnes, capítol 6.3 Mediació escolar. Les NOFC es troben disponibles a la web del centre.
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C.10.4 Activitats de formació permanent del professorat.

FORMACIÓ DE CENTRE
Activitats de formació (cursets, jornades, seminaris...)

Dia

Hora

9 de setembre 9.00 a
de 2016
17.00h

Cohesió i dinàmica d‟equips

Lloc de realització

Assistents

Can Putxet (Mosqueroles)

Claustre de professors

Intercanvi de bones pràctiques ESO/BAT:
Utilització de noves tecnologies a l‟aula

Novembre de
2016

(a determinar) INS Carles Vallbona

Professorat d‟ESO/BAT

Treballs de recerca: formació en recerca 1r trimestre

(a determinar) INS Carles Vallbona

Professorat d‟ESO/BAT

AICLE 2n trimestre

(a determinar) INS Carles Vallbona

Professorat d‟ESO/BAT

Taller de literatura catalana i castellana: expressió escrita 2n trimestre

(a determinar) INS Carles Vallbona

Professorat d‟ESO/BAT

(a determinar) INS Carles Vallbona

Claustre de professors

Observació a l‟aula Curs 16/17
Treball per projectes ESO/BAT

1 cop al
trimestre

(a determinar) INS Carles Vallbona

Professorat d‟ESO/BAT

Pla d‟evacuació del centre

2n trimestre

(a determinar) INS Carles Vallbona

Claustre de professors

Manipulació d‟extintors

2n trimestre

(a determinar) INS Carles Vallbona

Claustre de professors

Utilització d‟Excel, diferents nivells d‟aplicació

Curs 16/17

(a determinar) INS Carles Vallbona

Claustre de professors

8:00h a
15:00h

Olga Romero
Glòria Montoy
Anna Castelló
Vicent Vendrell
Vanesa Martín
David Figuereo
Lluís de Diego

XIV Jornada de Qualitat a l‟Ensenyament
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Hotel Campus- Campus
UAB
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FORMACIÓ DE CENTRE
Activitats de formació (cursets, jornades, seminaris...)

Dia

Hora

Lloc de realització

9:00h a
18:30h

CAR de Sant Cugat

Participació a la Xarxa del Projecte de Qualitat i Millora
Curs 16/17
Contínua

Dijous matí

CRP del Gironès

Participació a la xarxa d‟Innovació FP

Curs 16/17

Dimarts matí CAR Sant Cugat

Participació a la xarxa d‟FP Dual

Curs 16/17

Dimarts matí Institut Carles Vallbona

Participació a la xarxa d‟Emprenedoria FP

Curs 16/17

Dijous matí

Participació a la xarxa d‟Assessorament i Reconeixement FP

Curs 16/17

Dimarts matí CAR Sant Cugat

Participació a la xarxa de Mobilitat Internacional – Erasmus +

Curs 16/17

q-Campus

Juliol 2017

Jornada Cloenda Qualitat a l'Educació curs 16/17

Activitats de formació aplicable a l'aula

maig de 2017

Dimecres
matí
9:00h a
14:00h

Dia

Hora

V Jornades sobre l'Ensenyament de la Biologia i Geologia,
CosmoCaixa

3-5 novembre

DJ/DV
16-19 h
DS 9-15 h

Programa Professors i Ciència. Epigenètica i Càncer.

19-28 octubre

16-19 h

Programa Professors i Ciència. Biodiversitat Marina.

9-18
novembre

16-19 h

CAR Sant Cugat

Assistents
Olga Romero
Glòria Montoy
Olga Romero
Glòria Montoy
Vanesa Martín
Antònia Aguilera
Vicent Vendrell
Antònia Aguilera
Joan Bramona
Maria Espinet

CAR Sant Cugat

Olga Schlüter

Campus MUNDET

Olga Romero

Lloc de realització

Assistents

Departament de Ciències Naturals
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Cosmocaixa - Col·legi de
Doctors i Llicenciats
IDIBELL ICM Fundació
Catalunya - La Pedrera
ICM Fundació Catalunya La Pedrera

Ivan Nadal
Ivan Nadal
Ivan Nadal
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Aprofundiment en la pràctica AICLE a secundària

Anglès

GEP de primer any

Activitats de formació aplicable a l'aula

Setembrefebrer

45h

On-line

18‟3021‟00h (5
Dilluns i
hores/setma Escola Oficial d‟Idiomes
dimecres
na tot el
curs)
6 sessions +
Implementa
Octubre-Abril
Institut Carles Vallbona
ció projecte
a aula

Dia

Hora

Lloc de realització

Carolina Ycart

Carolina Ycart

Carolina Ycart

Assistents

Departament d’Educació Física
Formació coordinadors PCEE

Activitats de formació aplicable a l'aula

(a determinar)

(a determinar) (a determinar)

Lloc de realització

Joan Carles Marín

Dia

Hora

Assistents

Varis

15h

Casa del Mar (Barcelona)

Lluís Castellet

Varis

10h

IES Antoni Cumella

Lluís Castellet

Varis

19h

Institut Français, Barcelona

Sabah Benguessas

16/2/17

5h

Institut Français, Barcelona

Sabah Benguessas

Departament de Llengües estrangeres
Formació per la coordinació de projectes internacionals
Erasmus+ 2016
Erasmus + MVO. Taller. Internivells: Educació Infantil-PrimàriaSecundària.
DELF Institut Français
Journée pédagogique de langue française
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Activitats de formació aplicable a l'aula

Dia

Hora

13/10/2016 al
17/11/2016
18/01/2017 al
22/02/2017

17:30 a
19:30
17:30 a
19:30

Dia

Hora

Coordinació Primària - Secundària

23/11/16

9:00 a 13:30

XV Jornada Formació XXIII Trobada de corals 2017

29/11/16

Lloc de realització

Assistents

Departament de Tecnologia
Treballem l‟Scratch
Treballem amb Arduino

Activitats de formació aplicable a l'aula

ESC Congost

Manuel De Castro i Olga Rami

CRP del Vallès Oriental

Manuel de Castro

Lloc de realització

Assistents

Departament d’Expressió artística: Visual i Plàstica – Música

Activitats de formació aplicable a l'aula

Dia

Institut Celestí Bellera
Granollers
Escola Superior de Música
8:45 a 14:00 de Catalunya
Barcelona

Hora

Lloc de realització

Margarida Vilarrasa
Aurora Calejero

Assistents

Departament d’Orientació
IV Jornada d'equips de centre d'orientació educativa.
Acompanyar per aprendre: Model competencial orientador
Inclusió digital
Kinesiologia emocional
Actualització en Kin.Ap
Coordinació de projectes singulars de Secundària
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5 de juliol de
2016
Del 17/10/16
al 31/05/17
Setembre
2016

6 hores

Museu Arqueologia
Barcelona

Montse Talavera

30 hores

Telemàtic

Montse Talavera

54 hores

Sant Pol de Mar

Montse Talavera

Octubre 2016

8 hores

Sant Pol de Mar

Montse Talavera

Tot el curs

20 hores

Institut Antoni Cumella

Montse Talavera
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Educació Emocional a l'aula
Treball per projectes i aprenentatge cooperatiu
Curso Conceptos Fundamentales del psicoanálisis. Lacan con
Freud

1/10/2016 al
30/6/2017
1/10/2016 al
30/6/2017
27 de gener,
3, 10, 17 i 24
de febrer

30 hores

Institut Pla Marcell

Esther Prades

15 hores

Institut Pla Marcell

Esther Prades

10 hores

Ateneu de Clínica
Psicoanalítica Catalunya.
Barcelona

Esther Prades

Curs semipresencial d'especialització en cooperació i
participació pel desenvolupament. a la ONG : ASTREA-ICSE

Octubre inici

110 h.

Barcelona

Pilar Bonillo

Anglès

Octubre inici

Tot el curs

Granollers

Pilar Bonillo

Tot el curs

Dimartsdijous
18:30-21

EOI Santa Coloma de
Gramenet

Mercè Breda

Dia

Hora

a partir del
17/10/2016

---

Francès nivell inicial

Activitats de formació aplicable a l'aula

Lloc de realització

Assistents

Departament d’Informàtica
Curs avançat AICLE
GEP primer any
Innovation and CLIL methodology in 21st century VET
Advanced

14/10/16 22/03/16
2/11/16 30/11/16

Telemàtic (Odissea)

Semipresencial Institut
Carles Vallbona
Semipresencial Institut
(a determinar)
Provençana
(a determinar)

Miquel Altayó, Francesca Carmona,
Francesc Peralta, Roger Sánchez,
Olga Schlüter
Olga Schlüter
Olga Schlüter

GT_metodologia de treball per projectes

Octubre-Abril

telemàtic (Odissea)

Anna Castelló

Seminari univers 2.0

Octubre-Juny

Ajuntament Granollers

Anna Castelló

Proyectos como herramientas de enseñanza

SetembreMaig

MEC

Anna Castelló
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C.10.5 Referents a la formació del professorat en pràctiques.
Coordinació del pràcticum: Glòria Montoy.
Àrees on s'ofereixen les pràctiques i previsió de tutors:
Tecnologia: Olga Rami.
Filosofia: Xose Diaz.
Economia i empresa: Òscar Miranda, Rosa Hernández.
Comerç: Antònia Aguilera.
Matemàtiques: Viki Rodrigo.
Informàtica: Julian Garcia.
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D. Annexes

Horaris grups classe/professorat.
Es troben recollits a la carpeta de dades anuals.

Programacions didàctiques.
Es troben recollides a la intranet del centre.

Pla d’actuació dels serveis educatius del centre.
Els àmbits d‟intervenció són:
A- Zona, centres i docents
B- Alumnes i famílies

ÀMBIT A: ZONA, CENTRES I DOCENTS
Actuacions

Indicadors d’avaluació

Implicats del centre i del SEZ Temporització/Periodicitat

Suport, assessorament i orientació en:
A1. Recursos de centre i aula per a la
inclusió:
- AA
- MEE-POE (mestre ed. especialProfessor Orientació educativa)
- CAD
- COS (comissió social)
- UALL (unitat d‟audició i llenguatge de
Centre agrupament d‟alumnes sords)
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S‟ha fet el seguiment del recurs.
S‟han atès totes les demandes
d‟assessorament i/o formació
relacionades amb el recurs.
Grau d‟aprofitament per part del
centre de la formació rebuda
Nombre de reunions CAD
Nombre de reunions de COS

ED
EAP-POE
EAP-TS
EAP-FISIO
LIC

Al llarg del curs
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A2. Processos d‟ensenyament i
aprenentatge, de gestió d‟aula i d‟aplicació
de metodologies flexibles que afavoreixin
la participació i aprenentatge de tots els
alumnes:
- PI
- coord POE centre - POE EAP

S‟han atès totes les demandes
d‟assessorament i/o formació.
S‟han dut a terme totes les
coordinacions acordades.
Grau d‟aprofitament per part del
centre de la formació rebuda.
Nombre de PIs en els que s‟ha
col·laborat/assessorat dels que
s‟ha demanat.

ED
EAP-POE
LIC

A3. Materials didàctics, curriculars i altres
recursos educatius, donant a conèixer,
especialment, els recursos publicats pel
Departament d‟Ensenyament:
- fulls informatius
- maleta pedagògica
- Beeboots
- tablets
- material informàtic
- mediateca

S‟han atès totes les demandes
del centre.
S‟ha difós la informació a través
dels fulls informatius i/o altres
vies (@, reunions
presencials,...).

ED
CRP
EAP-POE
LIC

A4. Integració i gestió de les tecnologies
digitals tant pel que fa a l‟assoliment de la
competència digital com per facilitar l‟accés
a l‟aprenentatge de tots els alumnes.

S‟han atès totes les demandes
del centre.
S‟han transferit els continguts
del seminari TAC a l‟aula.
Grau d‟aprofitament per part del
centre de la informació rebuda.

ED
CRP
EAP-FISIO
LIC

A5. Llengües, interculturalitat i cohesió
social.

S‟han atès totes les demandes
d‟assessorament i/o formació
relacionades amb aquest àmbit.

ED
CRP
LIC

A6. Avaluació psicopedagògica i social i
atenció educativa als alumnes amb
necessitats específiques de suport
educatiu i les gestions que se‟n derivin.

S‟ha orientat i s‟ha acompanyat
al centre en aquest procés.
S‟han dut a terme totes les
valoracions acordades en la

ED
EAP-POE
EAP-FISIO
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Al llarg del curs

-

En el moment de la
demanda.
Periòdicament
Puntualment

Al llarg del curs.

Al llarg del curs
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CAD, les del període de
preinscripció, les de NEE en
matrícula viva.
Nombre avaluacions
psicopedagògiques fetes.
Nombre de dictàmens i informes
tècnics duts a terme.
Nombre de derivacions (CDIAP,
CSMIJ, CREDA, UTAC,
PEDIATRE…)

EAP-TS
LIC

A7. Implementació del servei comunitari en
els centres de secundària.

S‟ha realitzat el suport en els
projectes de centre.

ED
CRP

Al llar del curs

A8. Procés de transició de les diferents
etapes educatives:
- seminaris PRI-SEC
- traspàs d‟informació

Grau de satisfacció del suport
realitzat en els seminaris de
coordinació.
Grau de satisfacció de la
informació rebuda en les
reunions de traspàs PRI-ESO.
S‟ha assistit a totes les reunions
de traspàs.

ED
CRP
EAP-POE
EAP-TS
EAP-FISIO
LIC

1r i 3r trimestre.

A9. Coresponsabilitat família i escola;
millora de la implicació de les famílies i la
seva participació als centres:
- taller de famílies
- entrevistes /seguiment famílies

Grau de satisfacció de les
actuacions i de l‟assessorament
realitzat.
Nombre de demandes ateses.

ED
EAP-POE
EAP-TS
LIC

Al llarg del curs.

A10. Plans, projectes, processos de millora
i d‟innovació, formació i recerca educativa:
- projectes propis de centre
- línies de treball específiques
- treball per projectes
- projectes singulars

S‟ha donat suport als projectes
del centre.

ED
CRP
LIC

Al llarg del curs.
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A11. Identificació de pràctiques educatives
de referència.

S‟han recollit pràctiques
educatives de referència.
S‟ha difós aquestes pràctiques.

ED
CRP
LIC

Al llarg del curs.

Col·laboració i impuls en activitats i dinamització de la zona:
A12. Formació permanent dels professors
en totes les modalitats i continguts
previstos:
- Seminaris: coord. pedag; PRI-SEC
Granollers; projectes singulars
- Tallers
- Assessorament

Grau de satisfacció en tot el
procés de formació en centre.
Grau de satisfacció de la
formació.

ED
CRP
LIC

Al llarg del curs

A13. Activitats de dinamització educativa
per als alumnes:
- CLVA
- Jocs Florals
- Dia de la ciència
- English Day

Grau de satisfacció en tot el
procés.

ED
CRP

Segons calendari

A14. Coneixement de l‟entorn i
aprofitament didàctic dels seus recursos i
de les actuacions de formació i orientació.

S‟han atès les demandes del
centre.

ED
CRP
LIC

Al llarg del curs

A15. Suport a les xarxes de centres
(projectes específics, centres amb USEE,
AIS...), a les xarxes de biblioteques
escolars i a projectes cooperatius:
- formació de BE
- seminari AIS
- seminari centres USEE

Grau de satisfacció en la
formació rebuda

ED
CRP
LIC

Al llarg del curs
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A16. Plans i projectes de la Unió Europea
per al desenvolupament de les
competències bàsiques dels alumnes i les
competències professionals dels docents:
- ETwinning
- Erasmus
- Erasmusintern

S‟han atès les demandes del
centre.
S‟han realitzat els
assessoraments demanats.

ED
CRP

-

A17. Pla educatiu d‟entorn de Granollers

S‟ha presentat el pla anual a
tots els centres a través dels
directors que els representen a
la comissió institucional.
S‟ha fet el seguiment de les
activitats amb implicació directa
d‟alumnat del centre.

ED
LIC

Al llarg del curs

A18. Programes d‟innovació educativa i/o
impulsats pel Departament
d‟Ensenyament:
- AICLE
- ILEC
- Ara Escric
- GEP 1r any
- TIL

S‟han atès les demandes del
centre.
S‟han realitzat els
assessoraments demanats.

ED
CRP
LIC

-

A19. Treball en xarxa amb altres serveis
educatius, institucions i entitats:
- Ajuntaments
- OME
- SS
- ONG
- Salut

S‟han dut a terme les
col·laboracions amb les
institucions i entitats.

ED
CRP
EAP-POE
EAP-TS
LIC
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-

Al llarg del curs
Segons calendari

Segons calendari
institucional
Calendari acordat amb el
centre.

Al llarg del curs.
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ÀMBIT B: ALUMNES I FAMÍLIES
Actuacions

Indicadors d’avaluació

Implicats del centre i del SEZ Temporització/Periodicitat

B1. Col·laboració i coordinació entre els
diferents agents per donar una resposta
coherent i adequada a les necessitats del
alumnes i les seves famílies:
- procés escolarització
- comissions d‟absentisme
- serveis socials
- EAIA
- CSMIJ
- CDIAP
- CREDA
- CREDAV
- UTAC
- Professionals privats
- Salut

S‟han realitzat totes les reunions
previstes.
Grau de satisfacció en
l‟acompanyament rebut en els
diferents processos.
Nombre de protocols
d‟absentisme duts a terme.
Nombre de coordinacions amb
CREDA.
Nombre de demandes d‟atenció
logopèdica.

ED
EAP-POE
EAP-TS
EAP-FISIO
LIC??

B2. Avaluació psicopedagògica i social i
seguiment al llarg de tota l‟escolaritat.

S‟han realitzat totes les
avaluacions psicopedagògiques
i seguiments de l‟alumnat NEE,
prioritzat a la CAD.
Nombre d‟avaluacions
psicopedagògiques fetes.
Nombre de seguiments.
Nombre de derivacions a
CSMIJ, CDIAP, Professionals
privats, CREDA, UTAC.

ED
EAP

S‟han realitzat els seguiments i
acompanyaments de l‟alumnat
NEE.

ED
EAP-POE
EAP-FISIO

B3. Seguiment i acompanyament en les
transicions educatives dels alumnes.
- Alumnat amb NEE
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Al llarg del curs.

-

Avaluació psicopedagògica:
2n i 3er trimestre.
Seguiments: 1r, 2n i 3r
trimestre.

3r trimestre.
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-

Alumnat sense dictamen.

B4. Informació i assessorament a les
famílies sobre recursos que poden afavorir
el desenvolupament integral dels alumnes,
especialment els publicats pel
Departament d‟Ensenyament (beques,
recursos de la zona, web Família i Escola,
etc.).

Nombre de dictàmens de pas de
primària a ESO i d‟ESO a postobligatòria.

EAP-TS

S‟ha assessorat a les famílies
que així ho han necessitat
(MEC, Ajuntament).
Nombre de beques signades
(MEC)

ED
EAP-POE
EAP-TS
EAP-FISIO
LIC

Al llarg del curs

Pla de treball del personal TIS, UALL, VET.
El pla de treball d‟aquests serveis, associats al departament d‟orientació i psicopedagogia, es troba especificat als apartats A i B
del present document.

Lectures prescriptives curs actual.
A la web del centre es pot trobar el llistat de llibres per al curs 16/17, a la pestanya Informacions del curs.

Projecte de reutilització de llibres i material didàctic.
L‟AMPA organitza el Mercat del llibre de segona mà, en el qual s‟ofereix a les famílies dels alumnes d‟un curs superior que
puguin vendre els seus llibres acadèmics que es troben en bon estat. Aquesta informació es troba a la web del centre, a l‟apartat
de l‟AMPA.
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