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1. Avaluació i balanç del període 2011-2015 
 

1.1 INDICADORS DE CONTEXT 

 

1.1.1 Els estudis ofertats al centre 

 

 ESO BATXILLERAT CFGM CFGS CAS EREE 

2011-12 8 2 4 4 1 5 

2014-15 9 2 2 4 1 7 

 

 En el curs 2011-12 s’incrementa un grup de GM de Conducció.  

 En el curs 2013-14 s’incrementa una línia a 1r d’ESO 

 En el curs 2014-15 s’incrementa una línia a 2n d’ESO i es perd una línia a 

4t d’ESO.  

 En el curs 2014-15 el CFGM de Preimpressió en arts gràfiques es 

trasllada a l’INS La Caparrella. 

 Ha crescut els EREE tenint en l’actualitat: 

- 2 grups de 1r nivell de futbol, futbol sala i bàsquet (règim diürn i 

tarda-nit) (LOGSE) 

- 2 grups de 2n nivell de futbol i futbol sala (règim diürn i tarda-nit) 

(LOGSE) 

- 1 grup de 3r nivell de futbol (LOGSE) 

- 1 grup de 1r nivell de Salvament i Socorrisme (LOE) 

- 1 grup de 2n nivell de Salvament i Socorrisme (LOE) 

 

1.1.2 L’alumnat  

 

 En aquesta gràfica podem veure la diferència d’alumnat entre els cursos 

que s’exposen: 

 

Estudis Curs  

2007-08 

Curs  

2010-11 

Curs  

2011-12 

Curs 

2014-15 

ESO 206 184 191 237 

BATXILLERAT 97 65 53 45 

CFGM  59 85 107 65 

CFGS d’Animació d’Activitats 

Físicoesportives 

108 108 128 129 

CAS 10 35 35 34 

EREE 26 112 115 131 

total 506 589 629 641 

 

 

 Com a conclusió podem veure que malgrat s’ha perdut el cicle de grau 

mitjà de Preimpressió en Arts Gràfiques, el nombre total d’alumnat 

s’incrementa cada curs. 
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 En el curs 2013-14 es va adscriure una escola de nova creació “ESC Parc 

de l’Aigua” al nostre centre i alhora a un institut del seu barri. El 95% de les 

famílies va optar per matricular els seus fills a l’INS Joan Oró. Això va fer 

incrementar una línia a primer d’ESO al centre, passant doncs de dues a 

tres línies. L’alumnat que va acudir era  procedent de famílies de nivell 

socioeconòmic mitjà alt.  

 

 El curs 2014-15 s’ha consolidat l’increment d’aquesta tercera línia a primer 

d’ESO, per part d’alumnes de l’escola Parc de l’Aigua que han reiterat la 

voluntat i satisfacció d’iniciar els estudis de secundària a l’INS Joan Oró. 

Així mateix hi ha hagut 25 alumnes seleccionats de 41 que ho van 

sol·licitar, per iniciar el Projecte “WhatsEp”. Aquests fets fan canviar poc a 

poc la mitjana del nivell socioeconòmic de les famílies que tenim al 

centre, on cal dir però que encara predomina el nivell mitjà-baix.  

 

 Per això remarcar que el curs 2014-15 encara som catalogats com a 

centre d’especial dificultat. 

 

 La nova proposta d’adscripció de centres de primària a centres de 

secundària de Lleida ciutat porta a l’INS Joan Oró per al curs 2015-16 dues 

escoles de nova creació que alhora treballen amb criteris metodològics 

similars: ESC Francesco Tonucci i ESC Ciutat Jardí.  

 

 En els altres estudis podríem dir que les famílies tenen un nivell socio-

econòmic mitjà. 

 

 El curs 2009-10 vam passar a tenir dues dotacions de professorat per 

atendre l’Aula d’Acollida però el curs 2014-15 s’ha disminuït a 1,5 

dotacions. 

 

 

1.2 INDICADORS DE PROCESSOS 

 

1.2.1 Organització de centre 

EEllss  òòrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn  ii  ddee  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  eell  ccoonnttrrooll  ii  llaa  ggeessttiióó  ddeell  nnoossttrree  

cceennttrree  ssóónn::  

  

  UUnniippeerrssoonnaallss  ddee  ggoovveerrnn,,  qquuee  ccoorrrreessppoonneenn  aa::  DDiirreeccttoorraa,,  CCaapp  dd''EEssttuuddiiss,,  CCaapp  

dd''EEssttuuddiiss  AAddjjuunntt,,  CCaapp  dd''EEssttuuddiiss  ddee  FFPP,,  CCoooorrddiinnaaddoorraa  PPeeddaaggòòggiiccaa  ii  

SSeeccrreettaarrii..  

DDuurraanntt  aaqquueesstt  mmaannddaatt,,  ll’’aaddmmiinniissttrraacciióó  eedduuccaattiivvaa  eennss  pprrooppoossaa  rreennuunncciiaarr  

aall  ccààrrrreecc  ddee  CCaapp  dd’’EEssttuuddiiss  AAddjjuunntt  oo  bbéé    mmaanntteenniirr--lloo  aa  ccaannvvii  ddee  rreennuunncciiaarr  

aa  aallgguunn  ccààrrrreecc  ddee  ccoooorrddiinnaacciióó..  SS’’eelleeggeeiixx  llaa  sseeggoonnaa  ooppcciióó..  

  

  EEllss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  eell  ccoonnttrrooll  ii  llaa  ggeessttiióó  ddeell  cceennttrree  ccoorrrreessppoonneenn  aa::  

CCoonnsseellll  EEssccoollaarr  ii  CCllaauussttrree  ddee  pprrooffeessssoorrss//eess..  
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  SSóónn  mmeemmbbrreess  ddeell  CCoonnsseellll  EEssccoollaarr  llaa  DDiirreeccttoorraa  qquuee  eenn  sseerràà  llaa  PPrreessiiddeennttaa,,  

eell  CCaapp  dd''EEssttuuddiiss,,  eell  SSeeccrreettaarrii  ddeell  CCeennttrree  qquuee  aaccttuuaarràà  aammbb  vveeuu  ppeerròò  

sseennssee  vvoott,,  ssiiss  rreepprreesseennttaannttss  ddeell  pprrooffeessssoorraatt,,  ttrreess  rreepprreesseennttaannttss  ddee  

ll´́aalluummnnaatt,,  ddooss  rreepprreesseennttaannttss  ddeellss  ppaarreess,,  11  rreepprreesseennttaanntt  ddee  ll’’AAMMPPAA,,    uunn  

rreepprreesseennttaanntt  ddeell  PPAASS,,  ii  uunn  rreeggiiddoorr  ddee  ll''AAjjuunnttaammeenntt  

  

  SSóónn  mmeemmbbrreess  ddeell  CCllaauussttrree  ddee  PPrrooffeessssoorrss//eess  ttoottss  eellss//lleess  pprrooffeessssoorrss//eess  ddeell  

CCeennttrree..  

  

  EEllss  òòrrggaannss  uunniippeerrssoonnaallss  ddee  ccoooorrddiinnaacciióó  qquuee  tteenniimm  ddeeffiinniittss  ssóónn  eellss  

sseeggüüeennttss::  

  CCoooorrddiinnaacciióó  dd''EESSOO  

  CCoooorrddiinnaacciióó  ddee  BBaattxxiilllleerraatt  

  CCoooorrddiinnaacciióó  ddee  CCiicclleess  

  CCoooorrddiinnaacciióó  TTAACC  

  CCoooorrddiinnaacciióó  ddee  rriissccooss  llaabboorraallss  

  CCoooorrddiinnaacciióó  ddeell  PPllaa  CCaattaallàà  dd’’EEssppoorrttss  aa  ll’’EEssccoollaa  

  CCoooorrddiinnaacciióó  LLIICC  

  CCaappss  ddee  DDeeppaarrttaammeenntt  ii  ddee  SSeemmiinnaarrii  

  TTuuttoorrss//eess  ddee  GGrruupp  

  

 

Per al curs 11-12 teníem una plantilla de 50 professors. En el curs 14-15 hem 

tingut en plantilla 48 professors. Aquests s'agrupen per departaments o 

seminaris (especialistes en una mateixa matèria), que marquen la línia 

metodològica més adient per a cada assignatura.  

 

Amb la retallada de plantilles es va reduir els caps de departament amb 

reducció horària i es va agrupar professorat (que pertanyia en departaments 

unipersonals o bipersonals) en un mateix departament a l’hora de transmetre 

informació. 

 

Tots els professors d'un mateix grup d'alumnes constitueixen un equip docent, 

coordinat pel corresponent tutor.  

 

Es potencia molt el treball per comissions, com equips de professorat que 

treballen en un tema específic una hora a la setmana. Ha augmentat 

significativament el nombre de comissions en aquests últims quatre anys. Són 

reunions molt productives i eficients. Les comissions vigents en aquest curs 

escolar són: 

 

La Comissió Pedagògica 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat 

La Comissió: 

- De premsa i projecció externa 

- De festes 

- De relació i comunicació interna 

- De llengües, biblioteca i Pla d’Impuls a la lectura 
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- Agenda 21 

- Premi Joan Oró i concursos interns 

- Projectes de 1r 

- Projectes de 2n 

- Projectes de 3r 

- WhatsEp 

- PIM de llengües 

- Acord de Coresponsabilitat 

 

Continua en marxa la Comissió d’Atenció a la Diversitat on s’ha incorporat la 

participació d’un professor de 1r o 2n d’ESO i un altre de 3r o 4t. 

 

Amb el canvi d’horari de l’alumnat, passant a ser intensiu, ha canviat 

l’organització de les reunions d’equip docent, que es situaven al matí. Ara es 

realitzen quinzenalment els dimarts a la tarda. Un dimarts és per primer i 

segon d’ESO, el següent per tercer i quart d’ESO, els dimecres per batxillerat i 

dilluns pels cicles formatius. Es penja l’acta dels acords a intranet així tots els 

professors que donen classe a aquell nivell però no pertanyen a l’equip 

docent poden estar assabentats de les decisions preses.  

 

Reunions de tutors: setmanalment es realitza una reunió de tutors de primer i 

segon d’ESO i una altra de tercer i quart.  

 

En aquest mandat s’ha revisat i actualitzat el PEC i el NOF, segons instruccions 

normatives.  

 

Cal dir també que s’ha mantingut actualitzada la pàgina web, potenciant la 

creació de blocs de centre per donar a conèixer les activitats realitzades en 

diferents àmbits educatius. El bloc de notícies que serveix per difondre i donar 

a conèixer la dinàmica del nostre institut, va guanyar un premi de la pròpia 

“xtec” per la seva activitat i difusió de continguts. 

 

S’ha canviat d’intranet, tenint ara un servei complet que permet a les famílies 

estar informades en tot moment de dades acadèmiques dels seus fills, 

accedint en qualsevol moment a través d’una clau identificativa que se’ls hi 

facilita. El professorat hi reflecteix no només les faltes d’assistència o retards 

sinó també notes de diferents exercicis o activitats educatives. 

 

1.2.2 Àmbit pedagògic 

  

Aspectes metodològics 

 

Hem volgut oferir un producte educatiu compromès, innovador, adaptat al 

segle XXI i que no té altre fita que portar el nostre alumnat a les seves 

màximes cotes de progrés acadèmic i humà. És per això que destacaríem 

entre altres mesures, l’aposta per la innovació metodològica i més endavant 

per un projecte singular d’Immersió Lingüística en Anglès. 
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1.- El Treball per Projectes.  

En una societat on els coneixements els tenim tots al nostre abast, hem de 

trobar la millor fórmula d’arribar fins a ells. Volem formar ciutadans autònoms i 

emprenedors, d’esperit crític, responsables, que sàpiguin treballar en equip, 

dotant-los de capacitat d’aprenentatge i no només de coneixements i 

sabers. Per tant, l’objectiu de treballar amb metodologies d’ensenyament 

aprenentatge, com el Treball per Projectes, és impulsar una manera 

d’aprendre més significativa i competencial. L’alumnat és el protagonista 

dels seus aprenentatges, que a partir de l’afavoriment d’habilitats i processos 

de coneixement complexes (segons la taxonomia de Bloom), permetrà 

juntament amb els altres projectes de centre (Projecte de Relaxació i 

Concentració a l’Aula, Treball Emocional via Pla d’Acció Tutorial, Treball 

Prosocial, Projecte d’Aprenentatge i Servei, entre altres) donar cobertura al 

treball de les intel·ligències múltiples (Howard Gardner).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Projecte d’Immersió Lingüística en Anglès “WhatsEp” 

L’objectiu principal d’aquest projecte, promogut i recolzat pel Departament 

d’Ensenyament, és garantir la millora de les competències lingüístiques en 

anglès, a partir del treball dels continguts curriculars propis del nivell d’ESO. 

 

Som l’únic centre de secundària públic de Catalunya que realitza una 

aposta tan ferma en aquest camp, impartint bona part de les matèries en 

llengua anglesa utilitzant la metodologia AICLE. 

 

Aquest projecte augmenta l’oferta educativa a l’alumnat que accedeix al 

nostre centre, d'acord amb les línies directrius de la Unió Europea, i amb 

l'horitzó del desenvolupament plurilingüe i pluricultural de l'alumnat.  

 

De forma sintètica i clara, tot seguit s’exposen les idees clau que es pretén 

aconseguir: 

 

- Fomentar l'aprenentatge de l’anglès, com a llengua estrangera per millorar 

la competència comunicativa de l'alumnat i així contribuir al 

desenvolupament d'una competència plurilingüe, essent una demanda de 

la societat cada vegada més palesa. 
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- Consolidar un currículum adaptat a les característiques i criteris del Marc 

Comú Europeu de Referència per a l'Aprenentatge de Llengües Estrangeres. 

Aquest aprenentatge de la llengua anglesa i la interacció amb l'idioma de 

manera directa, desenvolupant el currículum mitjançant una metodologia 

activa, són elements essencials a l'hora de l'adquisició de la llengua amb una 

base prou sòlida per a un posterior desenvolupament i aprofundiment.  

 

- Vertebrar els diferents programes de llengües estrangeres que ja es venien 

realitzant al centre. 

 

- Impulsar una adequada formació del professorat que asseguri una bona 

coordinació metodològica dels equips docents implicats. 

 

3.- Altres 

En l’AC estan contemplades les següents estratègies per millorar els resultats 

educatius: 

ESTRATÈGIES 

1.1 
La competència comunicativa i lingüística, base de tots els 

aprenentatges. 

1.2 Donem eines i recursos per potenciar l’estudi. 

1.3 Millora de la motivació per l’estudi. 

1.4 
Promoció de l’ús  i el domini de les llengües estrangeres en 

l’alumnat del centre. 

 

I alhora per millorar la cohesió social: 

ESTRATÈGIES 

2.1 
Bastiment d’una acció tutorial adequada a les necessitats i 

interessos de tot l’alumnat del centre. 

2.2 Promoció de la participació activa de les famílies en el centre. 

2.3 Afavoriment de les relacions de l’alumnat al centre i a l’aula. 

2.4 Igualtat d’oportunitats en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 

Projectes que donen identitat al nostre centre. 

 

Els projectes que actualment està immers l’INS Joan Oró, que ens ajuden a 

portar a terme la nostra tasca educativa són: 

 

o El curs 10-11 va finalitzar el Pla d’Autonomia de Centre (PROA) i se li va 

donar continuïtat a través d’un Acord de Coresponsabilitat lligat al 

Projecte de direcció i que té la vigència de quatre anys, coincidint 

amb la seva durada. 
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o Programa de Salut i Escola: servei d’infermeria obert a qualsevol 

consulta que faci referència a la salut tan pel que fa a hàbits 

alimentaris, sexologia, salut mental... i xerrades vinculades al programa 

de tutoria. S’ha vist restringit aquest servei a un cop al mes. 

 

o Projecte d’innovació educativa “La mediació: del conflicte al 

diàleg”(2006-09), tot i així el centre continua oferint el servei però 

donant-li un nou enfocament amb el servei de la TIS. 

 

o Pla Català d’Esports a l’Escola: activitats esportives complementàries 

recolzades pel Consell Català de l’Esport. 

 

o Programa GLOBE patrocinat pel govern nord-americà, el qual es basa 

en la realització d’observacions meteorològiques i ambientals en més 

de 80 països i 7000 escoles. Aquest programa, coordinat des del 

Ministeri d’Educació i Cultura, va ser introduït a Catalunya des del 

nostre institut. 

 

o Projecte CaixaEscena: Vam ser el centre pioner a la ciutat de Lleida en 

aquests tallers de teatre iniciats el curs 2006-07, patrocinat per la 

Fundació “La Caixa” amb un conveni amb el Departament 

d’Ensenyament. Aquest projecte va permetre rellençar el teatre al 

nostre centre i actualment ha quedat integrat perfectament en una 

part del currículum de llengua catalana i alhora implica 

transversalment d’altres matèries. 

 

o Agenda 21: relacionat amb el medi ambient, la cura del centre i la 

disminució dels residus que produïm. Aquest projecte s’està duent a 

terme des del curs 06-07. 

 

o Projecte Rius: està emmarcat en l’Associació Hàbitat, i el centre s’ha 

convertit en “voluntari” en “adoptar” un tram del riu Segre, per tal de 

realitzar les anàlisis de qualitat de l’aigua dues vegades a l’any, en les 

èpoques preestablertes de tardor i primavera. 

 

o Programa de biblioteca escolar Puntedu, “La biblioteca, fem-la 

nostra!”: Es tracta de dinamitzar la biblioteca i aprofitar tots els recursos 

que posa a l’abast de la comunitat educativa del centre. Aquest 

projecte com a tal va finalitzar el curs 10-11 però es continuarà duent a 

terme a través de la Comissió de Llengües i Biblioteca. 

 

o Projecte WhatsEp: Projecte d’Immersió Lingüística en Anglès que pretén 

garantir la millora de la competència comunicativa en anglès a partir 

del treball dels continguts curriculars propis de cada nivell d’ESO. 

Aquest curs comença la seva implantació en un grup de 25 alumnes 

de 1r d’ESO que cursaran el 40% de les matèries en anglès. 
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o Projecte e-Twinning: Treball de l'expressió oral i escrita a través de la 

comunicació via web amb alumnes d'una escola agermanada de 

parla anglesa 

 

o “Happy”: És un projecte desenvolupat per la UdL, en el qual hi 

participen 9 instituts de Lleida (entre els quals el nostre) i un d’Osca. 

Pretén educar les emocions dels alumnes en la resolució de conflictes 

a partir d’un videojoc anomenat “Happy”. S’aplicarà a primer i segon 

d’ESO. 

 

o “Play Emotion”: Projecte per treballar l’educació emocional a segon 

d’ESO. 

 

o Projecte MOST: Dirigeix una mirada cap a l'altre per a millorar el nivell 

de prosocialitat. Això repercuteix en la maduresa dels alumnes i en la 

millora del seu rendiment escolar. Aplicació a 3r d’ESO. 

 

o "Talent per compartir": Proposta educativa de l'Ajuntament de Lleida 

que recull produccions creatives de l'alumnat al voltant de la 

coeducació i la violència de gènere. Aplicació a 4t d’ESO. 

 

o Projecte d’Aprenentatge i Servei: Els participants aprenen alhora que 

treballen en necessitats del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. 

El projecte es basa en la representació d’una obra de teatre i d’un 

espectacle de danses en rotllana tradicionals als centres i recursos 

socials  de l’entorn més proper. Dins  la zona del nostre institut hi ha una 

residència per a persones amb malaltia mental. ( Centre de dia 

Elisenda de Moncada) 

El projecte “Gira’m el món”, és un projecte pensat per alumnes de 4t 

de la ESO. 

o Continuació de la participació en el projecte de joventut “Des del 

carrer” promogut per l’Ajuntament de Lleida 

 

o Consolidació de la implementació del projecte de centre: “Mou-te i 

fes salut” on participen alumnat del CFGS i de 1r d’ESO per treballar 

conjuntament. 

 

o Dins l’aspecte metodològic cal destacar el Treball per Projectes a 1r, 

2n i 3r d’ESO, com aspecte d’innovació a destacar en el treball d’aula. 

 

o Proposta didàctica en l’optativa d’informàtica a 4t d’ESO: El 

Departament d’Ensenyament, en el marc de les actuacions del 

programa mSchool, promogudes per la GSMA (Groupe Speciale 

Mobile Association) i la Fundació Barcelona Mobile Word Capital ha 

creat aquest projecte col·laboratiu. L’alumnat ha de dissenyar i 

desenvolupar una app per a dispositius mòbils, integrant els continguts 

propis de la matèria dins d’aquest projecte.  
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o Projecte ILEC (Impuls a la Lectura) Ha finalitzat en el curs 14-15 però 

trobareu en l’annex 7 els acords de centre que se’n deriven. 

 

o Projecte Edumet: projecte de l'àmbit de les ciències, que té com a 

finalitat facilitar l'accés, mitjançant Internet, a dades meteorològiques 

en temps real, així com dades acumulades de diferents punts de 

Catalunya 

 

o ITINERA: Proporciona a l’alumnat de batxillerat, recursos i eines per 

orientar i facilitar l’elaboració del seu trebal de recerca. Tindrà dues 

persones de suport, una al propi centre i l’altra persona assessora de la 

Universitat de Lleida. 

 

 

 

1.2.3 Àmbit de comunicació i relació amb l’entorn 

 

Comunicació interna amb l’alumnat 

S’han establert reunions d’un membre de l’equip directiu amb els delegats 

d’ESO i dinamitzadors del Pla Estratègic d’Esport Escolar. Es realitzen amb una 

periodicitat d’una vegada cada dos mesos aproximadament. L’objectiu 

principal és mantenir-nos propers a ells, rebre propostes, iniciatives, donar 

informacions puntuals, detectar necessitats dels alumnes a nivell global de 

centre i en definitiva fer que la seva participació sigui una realitat en la vida 

del centre. 

Per altra banda les tutories són el canal directe d’interacció alumnes-

professorat. El seu tutor és el referent a qui poden adreçar-se per  a qualsevol 

consulta, dubte, inquietud, problema, proposta...  

També destacar que els alumnes es comuniquen amb el professorat a través 

de la intranet. I els del cicle d'esports (mitjà i superior) ho fan també 
mitjançant el correu electrònic de @iesjoanoro.cat que tenim gràcies a 

Microsoft i el programa Live@Edu.  

Tot l’alumnat participa de les festes tradicionals que es celebren al centre. 

Finalment participen en el consell escolar mitjançant els seus representants. 
 

 

 

Comunicació interna del professorat 

 

 Cada professor/a tindrà una taquilla a la sala de professors per dipositar el 

seu material i per l’entrega de treballs dels alumnes. 

 Alhora la intranet és un mitjà molt important que facilita la participació, 

informació, organització del centre i comunicació del professorat. A part 

de les comunicacions al professorat a través del correu intern, es transmet 

convocatòries de reunions, tot tipus d’avisos al tauler principal, reserva 

d’espais, amonestacions, agenda de totes les activitats, sortides de 

centre, documentació (programacions, actes de reunions...), notícies... 

http://iesjoanoro.cat/
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Comunicació amb les famílies 

 

 A final de juny, principi de juliol es realitza una entrevista individual amb les 

famílies de tots els nois i noies preinscrits al centre d’ESO i batxillerat. 

 Se’ls fa signar la carta de compromís educatiu coresponsabilitzant-los del 

procés d’ensenyament aprenentatge dels seus fills. 

 A l’octubre es fa la reunió general d’inici de curs amb totes les famílies.  La 

seva finalitat és donar a conèixer els projectes de centre pel nou curs 

escolar que comença i a continuació cada tutor els hi fa un traspàs 

d’informació bàsica referent a criteris organitzatius, pedagògics i de 

convivència. També es tracta informació concreta i específica de cada 

nivell. 

 Durant el curs cada tutor realitza entrevistes individualitzades amb les 

famílies per parlar de fets concrets de cada alumne. També es realitzen 

diversos contactes telefònics o per mail amb les famílies, segons 

necessitat. Els correus electrònics dels tutors estan penjats a la web del 

centre. 

 Un altre vincle amb les famílies és la comunicació via internet, on aquestes 

poden consultar, a qualsevol moment del dia,  les faltes d’assistència, 

retards, si ha fet els deures, si ha portat el material...  

 Dues vegades per trimestre (preavaluació i avaluació) s’informa, 

mitjançant un butlletí, del progrés acadèmic i el treball en quant a hàbits i 

actituds del seu fill. 

 A part cal considerar la participació mitjançant les reunions del Consell 

Escolar i Junta de l’AMPA. 

 Conferències dirigides a les famílies sobre temes d’adolescència i 

educació, que es van organitzant cada curs. 

 

 

Relació amb les escoles de primària 

 

 Es realitza les reunions de traspàs d’informació a final de curs i també a 

final del primer trimestre. 

 Es proposa a les escoles adscrites realitzar unes Portes Obertes per 

alumnes, en un dia lectiu. Funciona molt bé.  

 Abans de realitzar la jornada de Portes Obertes del centre per a les 

famílies, els membres de l’equip directiu han visitat totes les escoles de 

primària adscrites i se’ls entrega la carta i informació diversa. 

 Per altra banda, quan es sap l’alumnat matriculat al nostre centre, es 

realitza una entrevista amb els tutors de sisè perquè el traspàs 

d’informació sigui més ric. 
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Participació en l’entorn i col.laboracions 

 

Cal remarcar que l’ensenyament-aprenentatge de moltes assignatures 

connecten el currículum amb l’entorn immediat, fent actuacions en diferents 

àmbits. Pensem que això és un punt fort del centre. 

Es realitzen xerrades a pares i mares relacionades amb l’adolescència. 

 

Som un centre Formador, per tant acollim alumnat del Màster de Secundària, 

i de la Universitat de Lleida per fer les pràctiques corresponents. 

 

Totes les activitats realitzades es poden considerar en els següents blocs: 

 Didàctiques: Organitzades pels diferents departaments, de forma 

individual o conjunta, amb el propòsit d’assolir uns objectius vinculats 

amb el currículum escolar. 

 Informatives: conferències o xerrades destinades a tasques de 

divulgació i formació de l’alumnat sobre temàtiques diverses. 

 Celebracions: Programades pel propi centre, a partir de les propostes 

recollides pels departaments, amb motiu de festivitats tradicionals: 

Castanyada, Nadal i Sant Jordi. 

 Lúdiques: Aquelles que pretenen potenciar fonamentalment la relació i 

la convivència entre els diversos col·lectius de la comunitat educativa. 

 

 

1.2.4 Acollida de professorat i alumnat 

Està redactat un document d’acollida del professorat nou al centre així com 

també està redactat un per l’acollida de l’alumnat. 

 

 

1.3 INDICADORS DE RECURSOS I SERVEIS 
 

 Obres realitzades al llarg d’aquests tres cursos (2011-2014) (queda 

pendent reflectir les que s’acabaran fent aquest curs: 

 

2011-12 S'han realitzat 7 actuacions destacables: 1. Ampliació del sistema 

d'alarma. 2. Ampliació del sistema de CCTV i connexió del mateix 

a la central d'alarmes per poder descartar falses alarmes. 3. 

Substitució de set finestres (Actuació dels SSTT). 4. Canvi a l'aulari 

de les centraletes analógiques de la calefacció per unes de 

digitals, amb sondes interiors i control via PC. 5. Actualització del 

sistema de calefacció del pavelló per procedir a la seva 

recuperació: control des de consergeria, quadre elèctric i 

regulació nous, nous conductes d'impulsio i toberes i modificació 

de la sala de climatització per estalvi energètic, a més a més del 

comptador de calories. 6. Instal·lació de noves PDI a batxillerat 

(AMPA). 7. Reforma parcial de wc d'alumnat (fusteria i pintura). 
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2012-13 S’han realitzat les següents actuacions destacables: Reforma 

puntual de la instal·lació hidràulica de la calefacció de la planta 

3ª per millorar comfort tèrmic i l’eficiència energètica. S’han 

adecentat amb retocs de fusteria i pintura els WC de noies, s’han 

instal·lat un canó amb led pel saló d’actes, s’han adquirit 10 

ordinadors per la sala de professors, un carro de 25 netbooks per 

al treball per projectes, i s’ha reformat íntegrament el WC de nois 

de la planta segona. 

2013-14 S'han realitzat les següents actuacions destacables: Reforma 

parcial dels wc de professorat de les plantes 1a, 2a i 3a i del 

laboratori de química. Renovació de 70 sobres de taules d'aula, 

renovació de les tanques del pati, intal·lació del reg a la gespa 

artificial del pati, reparació de goteres al pavelló, reinstal·lació de 

la megafonia, reforç de calefacció a tres aules fredes de la 

planta 3a, 2 noves aules amb TIC, i millora de les càmares de 

vigilància. 

 

 L’alumnat pot gaudir dels següents serveis: 

 

Serveis escolars 
Quota  

curs 2014-2015 

Taller d’Estudi Assistit gratuït 

Penjadors de bicicletes gratuït 

Taquilles * 

Menjador Escolar amb cuina pròpia 5,95€/dinar 

Servei de Mediació Escolar gratuït 

Biblioteca escolar gratuït 

*gratuït a primer d’ESO i en els altres cursos gratuït també amb el pagament 

de la quota de l’AMPA 

 

- Els servei escolar de bar i menjador es manté obert des de les 9,30 a 

17,30 hores. Hi ha servei de menjador diari per a alumnat i 

professorat amb cuina pròpia. Amb la implantació de la jornada 

intensiva s’ha reduït molt el nombre d’alumnes que es queden a 

dinar, malgrat aquest curs, com hi ha més alumnes que s’han 

apuntat a extraescolars, s’està recuperant lleugerament. 

- Es continua oferint el servei d’infermeria dins del Pla de Salut a 

l’Escola que s’ofereix a l’alumnat  però s’ha reduït passant de venir 

un cop per setmana a un cop al mes. Així mateix la infermera 

realitza xerrades a les aules vinculada amb el programa de tutories. 

- El TIC ha permès al centre tenir un suport tècnic però s’ha reduït les 

hores considerablement, fent-les insuficients per les tasques que es 

necessiten al centre. És per això que es fa venir un tècnic extern, 

pagat pel centre, unes hores extres a la setmana. 
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1.4 INDICADORS DE RESULTATS 

 

 S’adjunta el resum de les respostes a les qüestions plantejades arrel de la 

consulta al claustre sobre la renovació de l’actual equip directiu per un 

altre mandat (on tot el claustre va votar un SÍ a la continuació menys una 

abstenció i un “no sap/no contesta”. Les qüestions feien referència als 

punts forts i febles de l’actual equip directiu i alhora els punts forts i febles 

del centre.(2014-15)  

 Els resultats obtinguts en el AC en el QCI-R, ja s’han analitzat i exposat al 

finalitzar cada curs escolar. Malgrat els resultats en algunes matèries 

continuen essent baixos, la progressió des que es va començar a analitzar 

i treballar des del PAC06 ha estat positiva. Queda feina per fer però el 

major equilibri en quan a tipologia d’alumnat que sembla ser que tindrà 

l’INS Joan Oró a partir d’ara, també ajudarà a que els resultats siguin un 

reflex de la qualitat educativa que s’imparteix al centre. 

 En la mateixa línia els resultats de l’aplicatiu d’inspecció “Indicadors de 

centre” ens han servit com a reflexió, per part de tot el claustre per tal 

d’anar trobant estratègies que davant de cada situació ens puguin fer 

millorar. 

 S’adjunta l’evolució comparativa entre els resultats d’avaluació de la 

prova de sisè, les competències bàsiques, la prova externa de 4t d’ESO i 

les mateixes proves passades al centre el mateix curs escolar (2011-15) 

 

 

  

1.4.1 PUNTS FORTS I FEBLES DE L’ACTUAL EQUIP DIRECTIU (2011-15) 
 

Punts febles de la Direcció (Aspectes a millorar) 

 

* Cal donar més publicitat a l'exterior o donar a conèixer molt més les coses que es 

fan. 

* Estaria bé fer-se més visible als passadissos en els canvis de classe, a l'hora de 

l'esbarjo, en els moments en els quals cal que l'alumnat estigui controlat per 

qualsevol persona del claustre. 

* S'actua tard per resoldre alguns problemes de disciplina col·lectiva (de grup 

classe) 

* Hi ha poc control en vers el professorat que no compleix amb les seves obligacions, 

tant pel que fa a les guàrdies com a les classes. 

* En algunes decisions que afecten directament tot el professorat, no es dóna 

participació a aquest en la presa de la decisió (per exemple, la decisió de fer 

obligatòria la formació de l'ILEC en 1r, 2n i 3r d'ESO o en la promoció de determinats 

alumnes) 

* A cops falta coordinació amb els tutors i equip docent, tot i que ha millorat molt. 

* Feu treballar molt. 

* Que fossin més estrictes amb els alumnes que tenen un mal comportament 

reiteradament. 

* Comunicació: Hi ha moltes informacions importants que s'escapen si només es 

publiquen al clickedu. A les noticies no hi ha les dates. 

* Organització-Coordinació 
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* Avís de reunions/activitats o de cancel·lació de mateixes. 

* Avís d'expulsió dels alumnes al professorat. 

* Matriculació i grups. 

* Sortides, guàrdies i tasques. 

* Determinar funcions específiques coordinacions, coordinadors. 

* Comunicar el resultat de les enquestes. 

* Comentar amb el professorat qüestions que els afecten directament abans de 

prendre decisions. 

* Nivell d'implicació desigual per part dels membres de direcció. 

* Sovint s'observa manca de consens en temes importants. 

* Sovint es fan canvis sobtats de reunions i activitats el mateix dia. 

* Millorar la comunicació amb el professorat. 

* Potenciar els estudis de batxillerat protegint els aspectes que ens poden afavorir: 

grups reduïts també a les matèries comunes, per que hi pugui haver realment un 

tracte més individualitzat que compensi el baix nivell amb què ens arriben a primer 

de batxillerat. 

* Només un petit grup passa a batxillerat amb nivell i la predisposició adequats. De 

la resta, una part s'ha matriculat perquè no ha pogut entrar a cicles, per tant no 

està motivat. La majoria dels alumnes que ens arriben de fora tampoc no tenen la 

preparació ni la actitud que hauria de tenir un estudiant d'aquest nivell. 

* Només en algun moment no ha arribat la informació (de directiva a l'equip 

docent). 

 

Punts forts de la Direcció (Aspectes a potenciar) 

 

* L'esforç per fer que les coses funcionin. 

* El grau d'involucració en el centre entomant cada comissió/grup i participar 

activament. Formar part de les comissions i grups de treball (per exemple, les 

comissions). 

* L'aire de modernitat al centre en tots els aspectes (metodològic, però també 

d'espais i recursos). 

* Experiència. 

* Comunicació fàcil i accessible per tothom. 

* Bona entesa i coordinació entre nosaltres! (Es nota!) 

* Dedicació. 

* Ganes d'innovar. 

* Entusiasme per fer la feina ben feta. 

* Implicació. 

* Il·lusió. 

* Sempre estan disponibles per tot el professorat; són molt accessibles. 

* Dóna moltes facilitats per realitzar activitats fora del centre. 

* Humanitat, capacitat d'escolta i entusiasme. 

* Propers i treballadors. 

* Intenten animar i potenciar allò bo. 

* Potenciar el treball amb l'alumne. Acció tutorial i d'acompanyament (també a la 

diversitat). 

* Esteu implicats amb tot i tothom. 

* Són propers a mi. Que els hi puc comunicar qualsevol incidència. 

* Que se'ls veu ganes de fer i fer bé. 

* Hi ha bones persones. 
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* Que no són de massa burocràcia. El que importa és fer les classes bé i perdre el 

mínim de temps possible en paperassa que moltes vegades porta molta feina al que 

la fa i poca eficàcia (es queda al calaix). 

* Accés del professorat a parlar amb els membres de la direcció, tant personalment 

com per email... 

* Les “portes són obertes” i hi ha possibilitat de diàleg. 

* Adaptació als canvis, capacitat de treball i accessibilitat. 

* Diàleg i treball. 

* Tota la gestió de millora que s'ha fet i la capacitat d'implicar-hi i fer partícip 

gairebé tothom del claustre. 

* El fet de delegar tasques i responsabilitats; la qual cosa fa que et sentis teu el 

centre i vetllis pel seu bon funcionament. 

* L'escolta continua i receptiva. 

* Cohesió i direcció. Tolerants i comprensius. Implicació activitats. 

* Il·lusió per portar a terme nous projectes. 

* Proximitat i recolzament al professorat. 

* Saber escoltar. 

* Em sento escoltada i amb suport quan el necessito. 

* Dinàmiques positives. Projectes SI!! 

* Proximitat. 

* Motivació i potenciació de formació del professorat. 

* Trini (molt eficaç). 

* Positivitat i esforç pel canvi. El centre és un altre des de que vaig arribar. 

* Recolzament en totes les propostes didàctiques i pedagògiques. 

* Disponibilitat per ajudar. 

* Implementació de pedagogies alternatives. 

* Disponibilitat per escoltar. 

* Sempre estan disposats a escoltar qualsevol comentari i/o aportació. 

* La directora; en especial pel seu treball, implicació i il·lusió. 

* La gestió econòmica. 

* Proximitat i tracte amb els professors. Tenir sempre la porta oberta a demandes o 

comentaris que es puguin produir. 

* El tractament de la diversitat a l'ESO. 

* Les tasques dutes a terme per millorar la imatge del centre i aconseguir atreure un 

altra tipologia d'alumnat. 

 

Punts febles del centre (Aspectes a millorar) 

 

* Cal potenciar el batxillerat. 

* Cal continuar amb el “marketing” en tots els aspectes. 

* Publicitat i coneixement del que es fa. 

* Consergeria: Alguna “dona o senyoreta”. 

* Instal·lacions velles. 

* Passat una mica com a centre gueto. 

* Impressora de la sala de professors. 

* Els alumnes arriben molt tard a classe després dels patis o entre classe i classe. 

* L'ús de mòbils al centre hi dóna mala imatge. 

* Les faltes/retards de l'alumnat s'ha de controlar més per part de tots; caldria actuar 

de la mateixa forma. 

* Les aules d'informàtica són insuficients per a cursos nombrosos. Sempre hi ha algun 

ordinador que no es pot utilitzar i hi ha problemes per anar amb els grups. 
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* Els ordinadors/pantalles/pissarres de les classes acostumen a donar problemes. Les 

pissarres i els armaris dels ordinadors són molt bruts i estan desendreçats. 

* Caldria una persona de neteja per substituir la Joana; no és pas el professorat qui 

ha d'encarregar-se de netejar els passadissos. 

* El sistema d'autocars a les 15 hores és lamentable per als nostres alumnes. Estan 

esperant fins dos quarts de quatre. 

* La coordinació entre professors (materials, cursos..). Ha millorat molt amb projectes 

a 1r cicle però encara és difícil a 3r, 4t i batxillerat. 

* Ubicació. Edifici, restauració condicionament. 

* Falta personal d'administració. 

* La indisciplina que hi ha als passadissos entre classe i classe i també a l'hora del 

pati. 

* Falta de netedat. Hi ha aules que d'un dia per l'altre no es netegen, tenen brutícia 

darrere els radiadors de fa anys la mateixa. Lavabos que raja l'aigua constantment. 

* La biblioteca és necessària a l'hivern, perquè hi ha alumnes que no volen anar al 

pati i també a l'època d'exàmens volen estudiar. Es tindria que ser responsable amb 

l'horari i que cada dia estigués oberta. 

* A consergeria s'hauria d'atendre amb excel·lència: és important donar una 

primera bona imatge. 

* El control de les hores d'esbarjo al camp escolar (entenc que no és una qüestió 

fàcil i que aquesta tasca de control i supervisió correspon als tres centres). 

* Alguns grups massa conflictius. 

* Organització setmana d'exàmens de batxillerat (cap de setmana pel mig). 

* Instal·lacions -> millores 

* ¿? internes fora dels lavabos (“botijos americanos”). 

* Falta de temps per millorar i augmentar les reunions de coordinació. 

* Organització i coordinació. Guàrdies. 

* Fem moooltes coses! De vegades tenim la sensació que massa... M'encanta fer de 

tot, ho sabeu, i segurament, no, segur, que sóc la primera en “liar-me”, però crec 

que cal que ho pensem bé i frenar... 

* Hi ha pocs espais de coordinació entre el professorat que ha de treballar 

conjuntament. 

* Algunes reunions són poc productives. 

* La temperatura del centre i la fotocopiadora de la sala de professors. 

* Claustres molt plens de punts que no donen massa espai a la reflexió o al debat. 

Molts cops, tot ja està decidit. 

* Soroll i desordre als passadissos, sobretot al segon pati. 

 

Punts forts del centre (Aspectes a potenciar) 

 

* Ambient de treball i de lleure. 

* Treball en comissions i reunions realment productives de coordinació. 

* WhatsEp i els diferents projectes. 

* Claustre jove. Bona imatge. Espais i equipaments adients i immillorables. 

* Directiva amb esperit innovador. 

* Millores en les instal·lacions. 

* Cohesió entre l'alumnat i el professorat. 

* Projecció exterior i cohesió. 

* Bon clima dins del claustre. 

* Creure en el que fem. 

* El centre de l'institut és l'alumne. 

* L'equip docent molt implicat. 
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* La bona harmonia que hi ha. 

* La disposició a treballar i col·laborar del professorat. 

* JO M'HI TROBO MOLT BÉ AL JOAN ORÓ. 

* S'ha fet molt camí (felicitats!) Cal continuar treballant (endavant). 

* Possible canvi de percepció del centre a Lleida. 

* Un projecte educatiu clar i engrescador. 

* Acompanyament de l'equip docent tant en el creixement acadèmic del nostre 

alumnat com en el personal i emocional. 

* Busquem la potencialitat de cada alumne. 

* Línia anglès ESO 

* Presencia del règim especial i cicles formatius. 

* Tots ens fem responsables de tot els que se'ns proposa i, quan cal, ens 

arremanguem per tirar-ho tot endavant. Hi ha voluntat de millora i superació 

contínua que ens fa ser constants i tossuts en els propòsits i les intencions. 

* Hi ha consens, diàleg i entesa i això es respira en l'ambient de treball dia a dia. 

* Cohesió del professorat, grups d'anglès i benvinguda professors nous. 

* Tots anem a una. 

* Innovació metodològica i organització per comissions. 

* Continuar així! Dinàmiques positives i treball per projectes SI! 

* Bon clima de treball. 

* Iniciatives de cohesió (festivals, trobades...) 

* Ambient. Treball i feina per part de tothom. 

* Equip d'atenció a la diversitat i psicopedagogues. 

* Cohesió del professorat, integració i cura de l'alumnat. 

* Divulgació mediàtica de la feina feta (però no podem oblidar que allò important 

és el que fem). 

* El professorat, en general molt implicat. 

* Comencem a ser un centre de referència en molts aspectes. 

* Els valors que impregnen totes les activitats que fem i que amb els nous alumnes no 

hem de perdre. 

* Les millores estructurals que es van fent any rere any. 

* Els esforços continuats de projecció externa per augmentar el prestigi del 

ensenyaments que es cursen. 

* El dinamisme i varietat d'activitats que es fan dins i fora del centre. 
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1.4.2 EVOLUCIÓ COMPARATIVA ENTRE ELS RESULTATS D’AVALUACIÓ DE LA 

PROVA DE SISÈ, LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES, LA PROVA EXTERNA DE 4T D’ESO 

I LES MATEIXES PROVES PASSADES AL CENTRE EL MATEIX CURS ESCOLAR 

 (2011-15) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.5 INDICADORS ESPECÍFICS 

Tot seguit en les següents taules es poden observar els objectius específics del 

projecte de direcció amb els seus corresponents indicadors i alhora amb 

l’anàlisi que s’ha fet dels resultats de cada apartat. 

 

 

 

 

 

 

 



ÀMBIT DE L'EXERCICI DE LES FUNCIONS DELS DIFERENTS RESPONSABLES DEL CENTRE

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
Responsables de direcció

Reunions amb les diferents estructures educatives:

Reunions d'equips docents (setmanal o cada quinze dies)

Reunió de la Comissió Pedagògica (mensual)

Reunió de l'equip directiu (setmanal)

Reunió de departaments (setmanal)

Reunió de tutors (setmanal)
Reunió de comissions (setmanal)

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15
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Equip docent: 1r ESO setmanalment, altres nivells quinzenalment

Comissió pedagògica: 4

Equip directiu: 60 (5 setembre, 35 dilluns, 20 dijous)

Departaments: setmanalment

Tutors: 35 (setmanalment)

Comissions: 35 (setmanalment)

Equips docents: quinzenalment (ESO), 5 a batxillerat.

Comissió pedagògica: 1

Equip directiu: 60 (5 setembre, 35 dilluns, 20 dijous)

Departaments: setmanalment

Tutors: 35 (setmanalment)

Comissions: 35 (setmanalment)

Reunió de projectes: setmanalment a 1r ESO i 2n ESO

Equips docents: 1 mensual (ESO), 8 a batxillerat.

Comissió pedagògica: 2

Equip directiu: 56 (5 setembre, 31 dilluns, 20 dijous)

Departaments: setmanalment

Tutors: 35 (setmanalment)

Comissions: 35 (setmanalment)

Reunió de projectes: setmanalment a 1r ESO i 2n ESO

Equips docents: 1 mensual (ESO), 10 a batxillerat.

Comissió pedagògica: 0

Equip directiu: 57 (5 setembre, 32 dilluns, 20 dijous)

Departaments: setmanalment

Tutors: 35 (setmanalment)

Comissions: 35 (setmanalment)

Reunió de projectes: setmanalment a 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1 Potenciar les estructures verticals i horitzontals que 

existeixen que fan aprofundir en el lideratge distribuït

Reunions hagudes al llarg de l'any Directora



2 PEC I NOF actualitzats segons normativa vigent PEC I NOF actualitzats segons normativa vigent Directora

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3 Participació en activitats de caire esportiu, concursos, projectes…                                                                                                           

Relació amb les escoles de primària adscrites.

Activitats externes realitzades i accions amb les 

escoles de primària mantingudes

Directora i Cap 

d'esutudis (Mercè)

2011-12

2012-13

2013-14
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Participació en la trobada de Korfbal a Pardinyes, en la trobada de dinamitzadors del PCEE a Mollerussa i al 7è Torneig de Futbol femení. 

Participació als següents concursos: lectura en veu alta, cangur i Phoenix. 

Participació al Mercatec i al Dia de la ciència al carrer. També a la Fira de la FP.

Projecte Òliba en col.laboració amb Vallcalent.

Jornada de portes obertes amb els alumnes de sisè d'escoles adscrites.

Participació en la trobada de Korfbal a Pardinyes, en la trobada de dinamitzadors del PCEE a Mollerussa, al 8è Torneig de Futbol femení i a la Trobada Intercicles d'atletisme. 

Participació als següents concursos: IX Certamen de lectura en veu alta, concurs de redacció en català "Coca-cola", Cangur. 

Participació al Mercatec i al Dia de la ciència al carrer. També al First Lego League.

Participació en la sisena mostra de Fotofilosofia.

Projecte Òliba en col.laboració amb Vallcalent.

Projecte "Des del Carrer". Projecte ARCE. Comenius Multilateral. Agenda 21.

Jornada de portes obertes amb els alumnes de sisè d'escoles adscrites.

Parcipació Camps d'Aprenentatge (tota ESO)

Activitat Concert Música de Cinema. Visites al Museu de Lleida, a l'Arxiu Històric, a la Seu Vella i Sant Llorenç, Caixaforum... Visita Depuradora, Casa Bioclimàtica, Teatre Nacional de Catalunya Festival 

ANIMAC, la Panera...etc

Participació en la trobada de Korfbal a Pardinyes, al 9è Torneig de Futbol femení, Torneig de Voleibol Escolar i a la Trobada Intercicles d'atletisme. 

Participació als següents concursos: IX Certamen de lectura en veu alta, Cangur i "Fem Matemàtiques"

Participació al Mercatec i al Dia de la ciència al carrer. També al First Lego League.

Partcipació a la Jornada de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques de Mollerussa.

Participació fira FP. 

Participació al Plenari dels Infants.

Col.laboració en la Pedalada de la Setmana Mobilitat Sostenible. Col.laboració Primer Saló de l'Esport i Turisme de Muntanya. Col.laboració Cursa bombers.

Participació en la setena mostra de Fotofilosofia.

Projecte Òliba en col.laboració amb Vallcalent.

Projecte "Des del Carrer".  Agenda 21. Projecte Rius. Participaci'o IV Conferència Internacional "Tinguem Cura del Planeta".

Jornada de portes obertes amb els alumnes de sisè d'escoles adscrites.

Parcipació Camps d'Aprenentatge (tota ESO)

Concerts de música . Visites al Museu de Lleida, a l'Arxiu Històric, a la Seu Vella i Sant Llorenç, Caixaforum... Visita Depuradora, CREA, Teatre Nacional de Catalunya Festival ANIMAC, la Panera...etc
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S'ha actualitzat la part prevista per aquest curs segons la planificació establerta.

S'ha actualitzat la part prevista per aquest curs segons la planificació establerta.

S'ha actualitzat la part prevista per aquest curs segons la planificació establerta, deixant finalitzada la redacció dels nous documents.

Aquest curs només s'ha realitzat petits canvis i aportacions a les NOF i al PEC,  mantenint-los actualitzats.

Continuar potenciant la projecció social del centre

Revisar i actualitzar el PEC i les NOF 



2014-15

Comissió de premsa nº de notícies al bloc de la web Comissió de premsa

Revista publicació de la revista de centre Directora

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Coordinacions

5 Realització de la seva tasca en base a uns objectius prefixats document de síntesi de la tasca feta o entrevista 

personal a final de curs
Directora

2011-12

2012-13

2013-14

Treballar amb eficàcia i perseverància
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Veure documents adjuntats.

Veure documents adjuntats.

Veure documents adjuntats.
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nº notícies al bloc: 88

revista del centre: 2 publicacions, al gener i juny. S'ha fet la difusió per l'alumnat, professorat i comunitat educativa del centre. També s'ha enviat a personal del Departament d'Ensenyament, a les 

escoles de primària adscrites i s'ha repartit exemplars per la ciutat.

nº notícies al bloc: 107

revista del centre: 2 publicacions, al gener i juny. S'ha fet la difusió per l'alumnat, professorat i comunitat educativa del centre. També s'ha enviat a personal del Departament d'Ensenyament, a les 

escoles de primària adscrites i s'ha repartit exemplars per la ciutat.

nº notícies al bloc: 116

revista del centre: 2 publicacions, al gener i juny. S'ha fet la difusió per l'alumnat, professorat i comunitat educativa del centre. També s'ha enviat a personal del Departament d'Ensenyament, a les 

escoles de primària adscrites i s'ha repartit exemplars per la ciutat.

nº notícies al bloc: 104

revista del centre: 2 publicacions amb la novetat que enguany la primera d'elles s'ha fet en un format més reduït i s'ha dit "Ataràxia Snack" S'ha fet la difusió per l'alumnat, professorat i comunitat 

educativa del centre. També s'ha enviat a personal del Departament d'Ensenyament, a les escoles de primària adscrites i s'ha repartit exemplars per la ciutat.
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Participació en la trobada de Korfbal a Pardinyes, al 10è Torneig de Futbol femení, Torneig de Voleibol Escolar i a la Trobada Intercicles d'atletisme. 

Participació als següents concursos: IX Certamen de lectura en veu alta, Cangur i "Fem Matemàtiques"

Participació al Mercatec i al Dia de la ciència al carrer. També al First Lego League.

Partcipació a la Jornada de Ciència, Tecnologia i Matemàtiques de Lleida.

Participació fira FP. 

Participació al Plenari dels Infants.

Col.laboració en la Pedalada de la Setmana Mobilitat Sostenible. Col.laboració Cursa bombers.

Participació en la vuitena mostra de Fotofilosofia.

Projecte Òliba en col.laboració amb Vallcalent.

Projecte "Des del Carrer".  Agenda 21. Projecte Rius. Participació Conferència Internacional "Tinguem Cura del Planeta".

Jornada de portes obertes amb els alumnes de sisè d'escoles adscrites.

Parcipació Camps d'Aprenentatge (tota ESO)

Concerts de música . Visites al Museu de Lleida, a l'Arxiu Històric, a la Seu Vella i Sant Llorenç, Caixaforum... Visita Depuradora,  Teatre Nacional de Catalunya Festival ANIMAC, la Panera...etc

4 Vehicular les activitats del centre a l'exterior



2014-15

Caps de departament
Augment de la coordinació entre els diferents professors del 

departament

Augment de la coordinació interdepartamental per promoure el treball 

transversal

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Tutors

7 Creació d'una base de dades amb les entrevistes fetes pels tutors Registre del nombre d'entrevistes realitzades Coordinadora 

pedagògica

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

De l'analisi d'aquest apartat podem extreure les conclusions:

 - S'ha complert en potenciar el lideratge distribuït incrementant un nou equip de treball, a part dels que ja estava previst reatizar-ho.

- S'ha actualitzat i revisat el PEC i NOF en el timing que estava previst.

- S'ha potenciat la projecció social del centre realitzant cada curs més i més activitats.

- Les notícies en el bloc publicades s'incrementen cada curs i es vehiculitzen les activitats del centre a l'exterior a través dels diversos mitjans que s'havien establert.

- Segons informes i actes recollides, els coordinadors i caps de departament, han treballat amb eficàcia i perseverància. 

- Els tutors realitzen verdaderament un seguiment personalitzat als seus alumnes i alhora trasmeten la informació a les famílies per mitjà de múltiples entrevistes, trucades telefòniques, missatges a la 

intranet. El que sembla no funcionar és el registre informàtic.

Sistematitzar el seguiment personalitzat de l'alumne i el 

contacte amb les famílies
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S'estudia la fórmula més àgil i eficaç per crear la base de dades mitjançant la intranet. Es començarà a aplicar a partir del curs vinent.

No s'ha aplicat. Els tutors ho veien farragós. Es parla en el si de l'equip directiu de la importància de fer-ho per garantir un bon traspàs, de tutor a tutor. S'informarà als tutors a inici del curs vinent per 

tal de portar-ho a la pràctica. En les reunions del setembre posarem una reunió de traspàs d'informació entre els tutors i extutors.

Només un tutor d'onze ho ha aplicat. Els tutors veuen que reflectir a la intranet la informació sembla com fer-la pública però només té accés al tutor i a la direcció. Tornarem a insistir el curs vinent. Sí 

que s'ha fet i es programa de nou una reunió de traspàs d'informació al setembre entre tutors i extutors.

6 Dinamitzar internament el departament Presentació a final de curs d'alguna acta dels acords 

presos
Directora
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Veure les tres darreres actes dels departaments en documents adjuntats.

Veure les tres darreres actes dels departaments en documents adjuntats.

Veure les tres darreres actes dels departaments en documents adjuntats.

Veure les tres darreres actes dels departaments en documents adjuntats.
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Veure documents adjuntats.



ÀMBIT DE L'ORGANITZACIÓ INTERNA

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE

1 Priorització dels aspectes següents: Enquesta de satisfacció Directora

2 a) Ordre del dia amb els punts a tractar Enquesta de satisfacció Directora

3 b) Existència d'una acta dels acords presos Enquesta de satisfacció Directora

4 Enquesta de satisfacció Coord. Pedagògica

5 També es tindrà en compte el nombre de reunions, la durada, Enquesta de satisfacció Cap d'estudis (Mercè)

6 el contingut de la reunió i el grau de participació Enquesta de satisfacció Coord. Pedagògica

7 Enquesta de satisfacció Direcció

8 Enquesta de satisfacció Direcció

2011-12

2012-13

2013-14

reunions departament

reunions tutors

reunions equips docents

reunions comissions
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Grau de satisfacció del consell escolar: 8,22

Grau de satisfacció del claustre: 7,96

Grau de satisfacció de la comissió pedagògica: 8,25

Grau de satisfacció reunions departament: 7,07

Grau de satisfacció reunions tutors: 7,63

Grau de satisfacció reunions equip docent: 7,58

Grau de satisfacció reunions comissions: 8,8

Grau de satisfacció del consell escolar: 8,39

Grau de satisfacció del claustre: 7,15

Grau de satisfacció de la comissió pedagògica: 5,39

Grau de satisfacció reunions departament: 7,06

Grau de satisfacció reunions tutors: 8,49

Grau de satisfacció reunions equip docent: 7,58

Grau de satisfacció reunions comissions: 9,05

Grau de satisfacció del consell escolar: 9

Grau de satisfacció del claustre: 8,76

Grau de satisfacció de la comissió pedagògica: 8,58

Grau de satisfacció reunions departament: 8,43

Grau de satisfacció reunions tutors: 8,8

Grau de satisfacció reunions equip docent: 8,02

Grau de satisfacció reunions comissions: 8,48

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Sistematitzar les reunions que es duen a terme:

consell escolar

claustre

reunions equip directiu

reunions de comissió pedagògica



2014-15

ÀMBIT DE L'APRENENTATGE DE LA CONVIVÈNCIA

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 Formació de l'alumnat, observadors de convivència, concurs, 

intervencions personalitzades…

Intervencions avaluades dins l'AC (QCI-A) Coord. Addicionals

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2 Adquisició de responsabilitats en el grup classe, en les tasques, 

consell de delegats…

Actuacions avaluades dins l'AC (QCI-A) Coord. Addicionals

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

De l'analisi d'aquest apartat podem extreure les conclusions:

- La mitjana de satisfacció  de totes les reunions que es duen a terme al centre, en el primer curs és de 7,93, en el segon curs de 7,58, en el tercer curs de 8,58 i  8,13 el quart curs.

 - Si analitzem les reunions de forma individualitzada, s'observa un increment del grau de satisfacció en totes elles en els tres primers anys, menys en la de les comissions que malgrat en el segon curs és la 

que obté més puntuació, en el tercer curs disminueix lleugerament. En el quart curs disminueix sobretot la comissió pedagògica perquè no s'ha celebrat cap reunió d'aquest tipus.

Realitzar actuacions per incrementar la responsabilitat i 

autonomia de l’alumnat.
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S'ha realitzat les següents intervencions: 1 responsabilitats 1r ESO dins grup classe, 1 consell de delegats, 1 GM revisió rutes,  (TOTAL DE 3 INTERVENCIONS)

S'ha realitzat les següents intervencions: 1 responsabilitats 1r ESO dins grup classe, 1 consell de delegats, 1 GM revisió rutes,  (TOTAL DE 3 INTERVENCIONS)

S'ha realitzat les següents intervencions: 1 consell de delegats, 1 GM revisió rutes, dinàmiques de grup interedat, realització de cotutories al batxillerat.  (TOTAL DE 4 INTERVENCIONS)

S'ha realitzat les següents intervencions: 1 consell de delegats, 1 GM revisió rutes, dinàmiques de grup interedat, realització de cotutories al batxillerat.  (TOTAL DE 4 INTERVENCIONS)

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Incrementar les intervencions a nivell d'alumnat per formar 

bons hàbits per a la convivència.
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S'ha realitzat les següents intervencions: als 4 nivells ESO (1 vegada/curs) concurs graella bons hàbits, 4 nivells ESO observadors de convivència, 8 intervencions formació per al reconeixement del 

conflicte, 1 xerrada GM (TOTAL DE 17 INTERVENCIONS)
S'ha realitzat les següents intervencions: als 4 nivells ESO (2 vegades/curs) concurs graella bons hàbits, 4 nivells ESO observadors de convivència (TOTAL DE 12 INTERVENCIONS). S'ha tret l'objectiu 3 

de l'AC al veure's reduït els coordinadors addicionals.
En l'AC ja no es té contemplada aquesta estratègia però a nivell de centre es continua apostant per treballar aquest aspecte. El Projecte MOST i el Projecte APS "Gira'm el món", així com actuacions 

contemplades dins el PAT en són exemples d'intervenció.

En l'AC ja no es té contemplada aquesta estratègia però a nivell de centre es continua apostant per treballar aquest aspecte. El Projecte MOST i el Projecte APS "Gira'm el món", així com actuacions 

contemplades dins el PAT en són exemples d'intervenció.
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Grau de satisfacció del consell escolar: 8,41

Grau de satisfacció del claustre: 8,59

Grau de satisfacció de la comissió pedagògica: 6,7

Grau de satisfacció reunions departament: 8,48

Grau de satisfacció reunions tutors: 8,08

Grau de satisfacció reunions equip docent: 7,74

Grau de satisfacció reunions comissions: 8,91



Sistematització del procès de mediació al centre nº de mediacions realitzades/nº de casos atesos 

(prevenció)

Coord. Convivència

Elaboració i difusió del Pla de Convivència Actuació avaluades dins l'AC (QCI-A) Coord. Addicionals

Estudi de l'evolució de la imposició de mesures correctores i 

sancionadores 

Registre de la quantitat i motiu del perquè s'han 

hagut d'imposar Cap Estudis (Jordi)

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 A través de les xerrades de formació, de la web, de la intranet, 

informes d'avaluació i preavaluació, carta de compromís…

Nombre de famílies participants en cada activitat 

proposada (avaluat dins l'AC)

Coord. Addicionals

2011-12

2012-13

2013-14

De l'analisi d'aquest apartat podem extreure les conclusions:

- S'han realitzat diverses intervencions cada curs per promoure els bons hàbits per a la convivència, així com per incrementar la responsabilitat i l'autonomia de l'alumnat.

- El servei de mediació s'ha "reformulat" per passar d'una mediació igual per igual, a una mediació aprofitant el recurs de la TIS al centre, més immediat i efectiu en determinades ocasions que ho 

requereixen. De totes formes no es descarta poder conviure conjuntament els dos tipus, ara que l'increment d'alumnat a l'ESO pot facilitar formar un bon i millor equip d'alumnat mediador.

- En quant a la imposició de mesures correctores i sancionadores, s'ha vist una lleugera disminució, amb la implantació de la jornada intensiva. Però alhora, som conscients que la tipologia de l'alumnat que 

està al centre cada curs, determina el nombre d'aquestes amonestacions imposades.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Incrementar la participació activa de les famílies en 

l'acompanyament del procés d'ensenyament i aprenentatge 

dels seus fills.
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 famílies contacte tutors per reforços positius= 45%,  famílies participants formació = 9%, famílies enviat carta compromís 2ªvegada = 100% de les famílies de 1r ESO, famílies web i tríptic = 80%, 

famílies retornat els dos informes avaluació = 64%
 Tramesa estímuls positius mitjançant el butlletí de notes= 64%,  famílies participants formació = 8,7%, famílies enviat carta compromís 2ªvegada = 100% de 1r i 2n ESO, famílies web i tríptic = 100%, 

famílies enviat els dos informes avaluació = 100% (es planteja si el  butlletí de preavaluació del 3r trimestre si és necessari)
 Tramesa estímuls positius mitjançant el butlletí de notes= 79%,  famílies participants formació = 14,6%, famílies enviat carta compromís 2ªvegada ja no ho fem perquè es fa a principi de curs, famílies 

web i tríptic a través de l'agenda però aquest any no s'ha enviat el tríptic perquè les famílies ja estan més conscienciades i utilitzen la intranet i web, famílies enviat els dos informes avaluació = 100%

3 Promoure el funcionament de les polítiques convivencials i 

disciplinàries
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24 mediacions al centre (7 de tipus 1, 16 tipus 2 i 1 de tipus 3) (veure document adjunt)

Pla de convivència: aquest curs s'ha elaborat més de la meitat del seu contingut. El curs vinent s'acabarà i se'n farà la difusió pertinent a través del PEC.

Mirar document adjunt (mesures correctores i disciplinàries)

13 mediacions al centre (5 de tipus 1, 7 de tipus 2 i 1 de tipus 3) (veure document adjunt)

S'ha acabat d'elaborar el Pla de convivència i s'ha inclòs al PEC. 

Mirar document adjunt de les mesures correctores i disciplinàries

No s'han realitzat mediacions pròpiament dites. S'ha atès els casos a través de la TIS. És més funcional i pràctic.

Mirar document adjunt de les mesures correctores i disciplinàries.

No s'han realitzat mediacions pròpiament dites. S'ha atès els casos a través de la coordinadora pedagògica ja que la TIS ha estat de baixa. És més funcional i pràctic.

Mirar document adjunt de les mesures correctores i disciplinàries.



2014-15

2 Premi Joan Oró, Setmana de les Llengües Maternes, Festival de 

Nadal, Premi Agustí Ricard…

nº d'activitats realitzades (avaluat dins l'AC) Coord. Addicionals

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3 Reunions periòdiques Grau de satisfacció per part dels delegats 

participants Cap d'estudis (Mercè)

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

4 Web institucional actualitzada, promoció de la intranet de centre. Tríptic de promoció de la web i la intranet  i grau de 

satisfacció d'aquestes eines per a la comunicació

Cap d'estudis (Trini)

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

5 Reunions periòdiques amb l'AMPA i contacte telefònic i per mail 

amb la presidència de l'AMPA

nº de contactes i reunions realitzades Directora i SecretariAfavorir les relacions institut-AMPA

Sistematitzar el funcionament dels canals de comunicació
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S'ha dissenyat el tríptic de promoció de la web i la intranet (veure adjunt)

S'han fet diverses formacions al professorat per tal d'implementar noves funcionalitats a la intranet

S'ha posat a l'agenda de tot l'alumnat informació per a la promoció de la web i la intranet. També s'ha enviat el tríptic de promoció que teníem dissenyat.

S'ha fet formació per al professorat a inici de curs i durant el curs per tal d'implementar noves funcionalitats a la intranet. També s'ha revisat i actuat en el professorat que es descuidava algun dia de 

passar faltes d'assistència a través de la intranet. 

S'ha posat a l'agenda de tot l'alumnat informació per a la promoció de la web i la intranet.

També s'ha revisat i actuat en el professorat que es descuidava algun dia de passar faltes d'assistència a través de la intranet. 

S'ha engegat el procés de posar les faltes i veure missatges des del telèfon mòbil. Un nombre reduït de professors, com a prova pilot, ho ha fet servir durant aquest curs, per tal d'anar polint errors de 

l'aplicació. 

S'ha posat a l'agenda de tot l'alumnat informació per a la promoció de la web i la intranet.

També s'ha revisat el compliment dels professors en passar les faltes d'assistència a través de la intranet. 

Sistematitzar el funcionament del consell de delegats
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Grau de satisfacció: 8,33

Grau de satisfacció: 7,46

Grau de satisfacció: 7,67

Grau de satisfacció: 6,68

Potenciar la participació de l'alumnat al centre mitjançant 

concursos interns, celebracions diverses, activitats esportives
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Nº activitats realitzades: Premi Joan Oró, Setmana de les Llengües maternes, Festival de Nadal, Castanyada, Premi Agustí Ricard, moltes dins el PCEE, fotofilosofia al batxillerat (TOTAL: 7)

Nº activitats realitzades: Premi Joan Oró, Setmana de les Llengües maternes, Festival de Nadal, Castanyada, Premi Agustí Ricard, moltes dins el PCEE, fotofilosofia al batxillerat, projecte mou-te i fes 

salut (TOTAL: 8)
Nº activitats realitzades: Premi Joan Oró, Setmana de les Llengües maternes, Festival de Nadal, Castanyada, Premi Agustí Ricard, moltes dins el PCEE, fotofilosofia al batxillerat, projecte mou-te i fes 

salut (TOTAL: 8)

Nº activitats realitzades: Premi Joan Oró, Setmana de les Llengües maternes, Festival de Nadal, Castanyada, Premi Agustí Ricard, moltes dins el PCEE, fotofilosofia al batxillerat, projecte mou-te i fes 

salut (TOTAL: 8)
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2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

ÀMBIT DELS RESULTATS ACADÈMICS DELS ALUMNES FRONT LA DIVERSITAT DE CENTRE

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 Teatre, taller de lectura, treball interedat, revista, treball lector 

vinculat a altres àrees
nº activitats i % d'alumnat que supera proves de sisè 

a final de curs (avaluat AC)

Coord. Addicionals

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2 Exposicions orals des de diferents matèries %alumnes que superen la prova d'expressió oral (AC) Coord. Addicionals

2011-12

2012-13

De l'analisi d'aquest apartat podem extreure les conclusions:

- En quant a les mesures que afavoreixen la participació de les famílies en el procés d'ensenyament aprenentatge dels seus fills, s'ha vist incrementada. Per exemple en la formació que organitza al centre. 

També el % d'alumnes que reben reforços positius. S'ha mantingut les altres accions que  són positives per mantenir les famílies"connectades" al centre (com la carta de compromís, la intranet....)

- El nombre d'activitats per afavorir la participació de l'alumnat s'ha incrementat en un nou projecte interedat. De totes les demés se'n fa una valoració positiva.

- El grau de satisfacció del consell de delegats es situa en una mitjana de: 7,82

- Els canals de comunicació referits a la web i intranet, s'han mantingut actualitzats i s'ha potenciat les seves funcionalitats, realitzant formació al professorat al respecte a l'inici de curs.

- Existeix un contacte estret amb l'AMPA per diferents mitjans de comunicació.

Incrementar les activitats  que impliquin l’expressió oral  per 

part de l’alumne.
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77% de l'alumnat supera amb èxit les activitats que impliquen expressió oral

23 exposicions orals durant el curs
73% de l'alumnat supera amb èxit les activitats que impliquen expressió oral

34 exposicions orals durant el curs

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Treballar i millorar la competència comunicativa i lingüística 

de l’alumnat a través de diferents matèries
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% alumnat que supera prova de sisè: inici 38,2% //final de curs 58% . Nº activitats: 24 (3 teatre, 7 alternatives, 2 taller lectura en veu alta, 6 treball lector vinculat altres àrees, 1 treball interedat, 4 

lectura notícies, 1 revista)
% alumnat que supera prova de sisè: inici 22,6% //final de curs 67,5% . Nº activitats: 18 (2 teatre, 2 taller de lectura en veu alta, 2 certamen de lectura en veu alta,  1 ILEC 1/2 h de lectura, 3 

alternatives, 2 treball lector vinculat altres àrees, 2 treball interedat, 1 narració col.lectiva encadenada, 1 concurs el gust per la lectura, 1 revista)
% alumnat que supera prova de sisè: inici 41,4% //final de curs 70% . Nº activitats: 17 (2 teatre, 2 taller de lectura en veu alta, 2 certamen de lectura en veu alta,  1 ILEC 1/2 h de lectura, 2 treball lector 

vinculat altres àrees, 2 treball interedat, 1 concurs el gust per la lectura, 1 revista)
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2 reunions al llarg del curs amb la junta de l'AMPA, més una reunió amb la presidenta per tractar la socialització de llibres. 29 contactes realitzats al llarg del curs per correu electrònic per temes 

diversos.

29 contactes per correu electrònic i dues reunions ordinàries

Aquest curs s'ha renovat la Junta de l'AMPA. S'ha fet diverses reunions per afavorir un bon traspàs, entre altres (4 reunions ordinàries). S'ha creat un grup de whatsApp per estar en contacte directe 

amb la nova Junta de l'AMPA. 

Es continua amb la línia del curs anterior però incorporant nous pares a la junta de l'AMPA. Constiueixen comissions per ser més funcionals. Canvia el president de l'AMPA. Assumeixen el tema de les 

extraescolars. 



2013-14

2014-15

3 Tallers a l'aula, sessió d'estudi, organització del treball… nº actuacions i grau de satisfacció de l'alumnat

 (AC)

Coord. Addicionals

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

4 Incentivació mitjançant reconeixements, presentació de models 

d'èxit, treball de les expectatives, concursos, diversificació del 

material didàctic…

nº de tècniques i grau de satisfacció de l'alumnat i 

professorat amb les tècniques treballades

Coord. Addicionals

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

5 NEE, nivell socioeconòmic de les famílies, nouvinguts… Comptabilitzar el % de NEE i nouvinguts. Directora

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

6 Prova de sisè, prova de competències de 3r i prova de 4t d'ESO Comparar els resultats externs i interns de les 

mateixes proves al llarg del temps

Cap d'estudis (Mercè)

2011-12

2012-13

2013-14

Estudiar l'evolució de resultats acadèmics de forma grupal 

basant-nos en les proves externes i repetides al centre
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Veure document adjunt.

Veure document adjunt.

Veure document adjunt.

Estudiar l'evolució de la diversitat en l'ESO
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%alumnat amb NEE (A+B+C) : 37,68

% alumnat d'origen estranger: 67
%alumnat amb NEE (A+B+C) : 46,7

% alumnat d'origen estranger: 61
%alumnat amb NEE (A+B+C) : 49,7

% alumnat d'origen estranger: 67,25

Treballar tècniques de motivació amb els alumnes de l’ESO
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nº tècniques: 6 (1 preguntes orals, 1 incentivació reconeixements econòmics, 1 diversificació material, 1 model èxit, 1 treball expectatives, 1 presentació concursos). 

Grau de satisfacció alumnat: 88%. Grau satisfacció professorat: 87%
nº tècniques: 6 (1 preguntes orals, 1 incentivació reconeixements econòmics, 1 diversificació material, 1 model èxit, 1 treball expectatives, 1 treball per projectes). 

Grau de satisfacció alumnat: 71%. Grau satisfacció professorat: 84%
nº tècniques: 6 (1 preguntes orals, 1 diversificació material, 1 model èxit, 1 treball expectatives, 1 treball per projectes, 1 "científics en acció" treball experimentació). 

Grau de satisfacció alumnat: 70%. Grau satisfacció professorat: 82%

Sistematitzar el treball d’hàbits d’estudi   a tota l'ESO.
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Nº actuacions: 85 (4 tallers a aula per part psicopedagoga, 5 tècniques estudi interdisciplinariament 1r ESO, 71 sessions estudi abans examen, 5 organització del treball). 

Grau satisfacció de l'alumnat: 81%

Nº actuacions: 110 (4 tallers a aula per part psicopedagoga,  102 sessions estudi abans examen, 4 organització del treball). 

Grau satisfacció de l'alumnat: 70% Grau de satisfacció del professorat: 78%

Nº actuacions: 32 (4 tallers a aula per part psicopedagoga,  26 sessions estudi abans examen, 2 organització del treball). 

Grau satisfacció de l'alumnat: 68% Grau de satisfacció del professorat: 81%
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75% de l'alumnat supera amb èxit les activitats que impliquen expressió oral

50 exposicions orals durant el curs



2014-15

ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE PERSONAL DEL CENTRE

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 Grau de participació en els òrgans col.legiats del centre % participació del professorat Cap d'estudis (Trini)

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2 Registre de la puntualitat dels alumnes/as

Registre de l'assistència dels professor/res

Registre de l'assistència dels alumnes/as

Informació als pares de les absències

Cerca de l'efectivitat dels mecanismes de control, en general, per 

afavorir la convivència

% absentisme del professorat, %abstentisme de 

l'alumnat, % alumnat que arriba tard al matí, % 

professorat que passa les faltes via internet

Cap d'estudis (Trini), 

TIS i Cap d'estudis 

(Jordi)

2011-12

De l'analisi d'aquest apartat podem extreure les conclusions:

- Partint d'una situació delicada d'un baix percentatge d'alumnes que superen la prova de sisè, es pot corroborar un increment notable del nombre d'alumnes que la passen a final del curs de primer d'ESO.

- S'han realitzat activitats per incrementar la competència comunicativa i lingüísitica de l'alumnat, reflectides dins l'Acord de Coresponsabilitat.

- El nombre d'exposicions orals realitzades per part de l'alumnat, s'ha vist incrementat al llarg dels cursos.

- S'ha fet diverses actuacions per fomentar l'hàbit d'estudi per part de l'alumnat. El seu nivell de satisfacció mitjà és del 69% i el del professorat del 79,5%.

- S'ha focalitzat l'atenció en sis tècniques per treballar la motivació de l'alumnat. El seu nivell de satisfacció mitjà és del 76,3% i el del professorat del 84,3%.

- S'ha vist incrementat cada curs el % d'alumnat amb NEE a l'ESO, essent la mitjana dels tres cursos de: 44,69%. És una mitjana molt elevada. El % d'alumnat d'origen estranger s'ha mantingut essent la seva 

mitjana de: 65,08%. 

Afavorir i millorar (si s'escau) els mecanismes de control 

intern i de regulació
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% absentisme professorat: 0,98 % (hores faltades/hores totals)

% absentisme alumnat ESO: 3,5 (7 alumnes)

% alumnat que arriba tard al matí: 6 (ESO)

Es canviarà el procediment per al curs vinent per baixar encara més el %.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Augmentar la implicació dels diferents membres en els 

òrgans col.legiats del centre
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94,00%

91,00%

92,00%

95%
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Veure document adjunt.



2012-13

2013-14

2014-15

3 Participació al festival de Nadal i realització d'alguna activitat de 

caire  lúdic fora l'horari lectiu 

Activitats realitzades Comissió dinamització 

interna

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

4 Participació en la formació de centre per part del professorat 

implicat

Grau de satisfacció del professorat participant Coord. Pedagògica

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

De l'analisi d'aquest apartat podem extreure les conclusions:

- La implicació dels diferents membres en els òrgans col.legiats del centre és elevada, amb una mitjana de: 92,33%

- El % d'absentisme mitjà del professorat en aquests cursos ha estat de: 0,93 , el de l'alumnat d'ESO de: 3,1 i l'alumnat d'ESO que arriba tard al matí és: 4,9 persones.

- S'ha realitzat activitats per afavorir la pertinença al centre del professorat i la cohesió.

- S'ha realitzat formació al professorat adequada a les necessitats del centre, amb un grau de satisfacció mitjà de: 7,02%

Promoure una formació del professorat adequada a les 

necessitats del centre
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Grau de satisfacció del professorat participant: 7,75

Grau de satisfacció del professorat participant: 6,58

Grau de satisfacció del professorat participant: 6,74

Grau de satisfacció del professorat participant: 6,5

Promoure activitats que afavoreixen la pertinença al centre i 

la cohesió entre el professorat i membres del PAS
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27 (profes i PAS) participen en l'actuació al festival de Nadal (fem rècord respecte anteriors participacions)

Sortida als cars (juliol 12)

20 professors participen en l'actuació al festival de Nadal.

22 professors participen en l'actuació al festival de Nadal

20 professors participen en l'actuació al festival de Nadal.
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% absentisme professorat: 0,8 % (hores faltades/hores totals)

% absentisme alumnat ESO: 2,9 (5 alumnes)

% alumnat que arriba tard al matí: 2,9 (ESO)

% absentisme professorat: 1,01 % (hores faltades/hores totals)

% absentisme alumnat ESO: 2,9 (5 alumnes)

% alumnat que arriba tard al matí: 5,8 (ESO)

% absentisme professorat: 0,5 % (hores faltades/hores totals)

% absentisme alumnat ESO: 2,9 (5 alumnes)

% alumnat que arriba tard al matí: 3 (ESO)



ÀMBIT DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 de dos grups en fem tres a primer i segon d'ESO si la plantilla ho 

permet

desdoblaments Directora

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2 oferta del màxim nombre de matèries de modalitat en el 

batxillerat

nombre de matèries de modalitat de batxillerat 

ofertades

Cap d'estudis (Trini)

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3 Realització d’activitats per a l'assoliment d'hàbits d'estudi  i 

acompanyament personal mitjançant el taller d’estudi assistit 

(TEA)

Realització del TEA TIS

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

4 Respiració, treball per projectes, treball cooperatiu, MOST… Nombre  d'activitats i valoració Coord. Pedagògica

Potenciar activitats de recerca, innovació i experimentació 

educativa en l'àmbit pedagògic i curricular

Oferir el Taller d'Estudi Assistit per l'alumnat de l'ESO
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TEA realitzat els dimecres amb alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO.

Al tenir aquest curs jornada intensiva, s'ha intentat però no hi ha hagut compromís per part de l'alumnat i per tant, no s'ha pogut realitzar.

Al tenir aquest curs jornada intensiva, s'ha intentat però no hi ha hagut compromís per part de l'alumnat i per tant, no s'ha pogut realitzar.

No s'ha realitzat, doncs la TIS ha estat de baixa per maternitat i no teníem el recurs per dur-ho a terme. Tampoc sabem del cert si hagués tirat endavant com en cursos anteriors.

Mantenir el màxim nombre de matèries de modalitat al 

batxillerat mentre la plantilla de centre ho pugui assumir
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24/33 matèries de modalitat i optatives que es poden ofertar. 72,7%.

26/33 matèries de modalitat i optatives que es poden ofertar. 78,7%.

25/33 matèries de modalitat i optatives que es poden ofertar. 75,75%.

25/33 matèries de modalitat i optatives que es poden ofertar. 75,75%.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Realitzar en la mesura que ens ho permeti la plantilla de 

centre, desdoblaments a primer i segon d'ESO
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Hem pogut realitzar a primer i segon d'ESO tres grups en totes les matèries de dues línies concedides.

Hem desdoblat tot el primer d'ESO de dos a tres grups i el segon B s'ha desdoblat en dos a català, castellà, matemàtiques i anglès.

Hem desdoblat les tres línies de primer d'ESO a quatre grups i les dos línies de segon d'ESO a tres grups. També s'ha desdoblat unes hores del CAS.

Hem desdoblat les tres línies de primer d'ESO a quatre grups i les tres línies de 2n d'ESO a quatre grups.



2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

5 Sortides a l'entorn per enriquir el procés d'ensenyament 

aprenentatge

Nombre de sortides aprovades en la PGC Directora

2011-12

2012-13

Promoure sortides aprofitant els recursos de l'entorn
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ESO: 36

CFGM Preimpressió: 4

CFGM Conducció: 54

CFGS: 5

ESO: 38

CFGM Preimpressió: 7

CFGM Conducció: 39

CFGS: 11
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Grau de satisfacció projecte respiració: 6,8

Grau de satisfacció treball per projectes: 7,08

S'ha realitzat el projecte de respiració amb l'alumnat de 2n i 3r d'ESO.

El nombre de projectes interdisciplinaris que s'han realitzat aquest curs han sigut de: 4 a 1r d'ESO i 1 a 3r d'ESO.

Pel curs vinent es sistematitzarà el treball per projectes amb una durada de 10h setmanals.

MOST: s'ha establert contacte amb el centre col.laborador del projecte ARCE i s'ha començat amb el projecte de respiració.

Grau de satisfacció projecte respiració: 7,73

Grau de satisfacció treball per projectes: 9,01

S'ha realitzat el projecte de respiració amb l'alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO.

El nombre de projectes interdisciplinaris, dins el treball per projectes, que s'han realitzat aquest curs, han sigut de: 6 a 1r d'ESO i 5 a 2n d'ESO.

Pel curs vinent es sistematitzarà el treball per projectes a 1r i 2n ESO,  amb una durada de 9h setmanals.

MOST: s'ha realitzat alguna activitat amb el centre col.laborador del projecte ARCE i s'ha fet a 2n d'ESO com activitat emmarcada al PAT

Projecte "Mou-te i Fes Salut": a 1r ESO i CFGS

Grau de satisfacció projecte respiració: 7,67

Grau de satisfacció treball per projectes: 8,14

S'ha realitzat el projecte de respiració amb l'alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t d'ESO i batxillerat.

El nombre de projectes interdisciplinaris, dins el treball per projectes, que s'han realitzat aquest curs, han sigut de: 6 a 1r d'ESO i 6 a 2n d'ESO.

Durant aquest curs s'han elaborat els projectes de 3r que es començaran a implantar el curs vinent.

MOST: s'ha fet a 2n d'ESO com activitat emmarcada al PAT

APS "Gira'm el món" a 4t ESO

"Científics en acció" a 1r ESO

Projecte "Mou-te i fes salut" a 1r ESO i CFGS

Grau de satisfacció projecte respiració: 6,91

Grau de satisfacció treball per projectes: 7,85

S'ha realitzat el projecte de respiració amb l'alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t d'ESO i batxillerat.

El nombre de projectes interdisciplinaris, dins el treball per projectes, que s'han realitzat aquest curs, han sigut de: 6 a 1r d'ESO i 6 a 2n d'ESO i 5 a 3r d'ESO

APS "Gira'm el món" a 4t ESO

"Científics en acció" a 1r ESO

Projecte "Mou-te i fes salut" a 1r ESO i CFGS



2013-14

2014-15

6 Les activitats esportives com a eina per incrementar la cohesió 

social i els bons hàbits

Nº de participants Fèlix Sacristán

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

ÀMBIT ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 Quantificació els ingressos i les despeses derivades de les activitats 

del centre

presentar la liquidació Secretari

2011-12

2012-13

2013-14

De l'analisi d'aquest apartat podem extreure les conclusions:

- S'ha pogut realitzar al llarg dels cursos desdoblaments a l'ESO per treballar amb grups més reduïts.

- S'ha prioritzat ofertar el màxim de matèries de modalitat al batxillerat, per no tancar portes als alumnes que volen cursar el batxillerat al centre.

- El TEA no funciona des de la implantació de la jornada intensiva al centre.

- Com activitats de recerca, innovació i experimentació educativa en l'àmbit pedagògic i curricular, destacaríem el treball per projectes amb una mitjana de satisfacció de 8,07. També s'ha avaluat el projecte 

d'atenció plena, que té una mitjana de satisfacció de 7,4 punts. Cal destacar la implantació del WhatsEp en el curs 2014-15.

- Es realitza una mitjana de 97 sortides per curs entre tots els estudis ofertats al centre, per tal d'enriquir el que es treballa dins l'aula.

- El nombre de participants al PCEE és prou significatiu malgrat la implantació de la jornada intensiva al centre.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Gestionar els pressupostos

r

e

s

u

l

t

a

t

s

Liquidació de l'exercici 2011 presentada el 30/3/2012, dins del termini legalment establert. Pressupost liquidat: Ingressos: 636.629,03€. Despeses: 462.524,28€ Romanent total: 174.104,75€. 

Romanent lliure d'afectació: 40.905,40€

Liquidació de l’exercici 2012. Presentada el 4/4/2013 degut a la setmana santa al mes de març. Pressupost liquidat: Ingressos: 662.430,20€. Despeses: 388.083,09€. Romanent 274.347,11€. Romanent 

lliure d’afectació: 64.115,34€. L'import tan elevat es deu a diferents factures de gran import traslladades a 2013 per raons alienes al centre.
Liquidació de l'exercici 2013. Presentada el 2/4/2014. Pressupost liquidat: Ingresos 728.722,61. Despeses 497.293,62€. Romanent pressupostari de 231.428,99€. Romanent lliure d'afectació 

34.134,99€.

Potenciar les activitats esportives amb el programa Pla Català 

d'Esport a l'Escola (extraescolars)
r

e

s

u

l

t

a

t

s

Nº de participants al PCEE: 89

Nº de participants al PCEE: 46. El nombre s'ha vist reduït considerablement pel fet de realitzar la jornada intensiva aquest curs. 

Nº de participants al PCEE: 78. 

Nº de participants al PCEE: 104.

r

e

s

u

l

t

a

t

s

ESO: 42

CFGM Preimpressió: 2

CFGM Conducció: 40

CFGS: 13

ESO: 57

CFGM Conducció: 39

CFGS: 14



2014-15

2 Realtizació en la mesura que ens ho permeti el romanent de 

centre, petites millores en la infraestructura del centre

nº i tipus de reformes realitzades Secretari

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Gestionar el manteniment i millora de l'edifici del centre

r

e

s

u

l

t

a

t

s

S'han realitzat 7 actuacions destacables: 1. Ampliació del sistema d'alarma. 2. Ampliació del sistema de CCTV i connexió del mateix a la central d'alarmes per poder descartar falses alarmes. 3. 

Substitució de set finestres (Actuació dels SSTT). 4. Canvi a l'aulari de les centraletes analógiques de la calefacció per unes de digitals, amb sondes interiors i control via PC. 5. Actualització del sistema 

de calefacció del pavelló per procedir a la seva recuperació: control des de consergeria, quadre elèctric i regulació nous, nous conductes d'impulsio i toberes i modificació de la sala de climatització per 

estalvi energètic, a més a més del comptador de calories. 6. Instal·lació de noves PDI a batxillerat (AMPA). 7. Reforma parcial de wc d'alumnat (fusteria i pintura).

S’han realitzat les següents actuacions destacables: Reforma puntual de la instal·lació hidràulica de la calefacció de la planta 3ª per millorar comfort tèrmic i l’eficiència energètica. S’han adecentat 

amb retocs de fusteria i pintura els WC de noies, s’han instal·lat un canó amb led pel saló d’actes, s’han adquirit 10 ordinadors per la sala de professors, un carro de 25 netbooks per al treball per 

projectes, i s’ha reformat íntegrament el WC de nois de la planta segona.

S'han realitzat les següents actuacions destacables: Reforma parcial dels wc de professorat de les plantes 1a, 2a i 3a i del laboratori de química. Renovació de 70 sobres de taules d'aula, renovació de 

les tanques del pati, intal·lació del reg a la gespa artificial del pati, reparació de goteres al pavelló, reinstal·lació de la megafonia, reforç de calefacció a tres aules fredes de la planta 3a, 2 noves aules 

amb TIC, i millora de les càmares de vigilància.

r

e

s

u

l

t

a

t

s
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2.Nou projecte de direcció 2015-19       
 

“Tot projecte és un compromís amb un plantejament de millora permanent 

per crear noves concepcions pedagògiques o serveis, que generin un canvi 

beneficiós en el procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumnat i un valor 

afegit al propi centre” 

 

2.1 L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA 

 

Entenc la direcció com aquella tasca dinàmica i complexa que s’assumeix 

per generar canvis a nivell de centre, que el portin a explorar noves 

possibilitats, reptant el present per donar al futur una nova mirada vers el 

procés d’ensenyament aprenentatge. Volem que aquest estigui al màxim en 

sintonia amb la societat en que vivim, volem recuperar la passió pel 

coneixement. En aquesta funció directiva on hi predomina la capacitat de 

lideratge, especialment pedagògic, cal creure en l’alumnat i el professorat, 

com a elements actius del procés i exprimir-ne totes les seves vessants 

positives. No es tracta del canvi pel canvi, es tracta d’arriscar prudentment 

per poder obtenir beneficis i poder donar un nou valor afegit al propi centre. 

 

És per això que la funció directiva vindrà marcada per les següents qualitats: 

 

 Lideratge pedagògic: Entès com la funció de motivar la comunitat 

perquè dirigeixi totes les actuacions cap a aconseguir una millora 

educativa de l’alumnat a través d’un entorn d’aprenentatge 

col·laboratiu, on l’aprenentatge no és confinat només a les aules, sinó 

que inclou l’entorn més proper, les famílies, la ciutat i, fins i tot, el món. 

Així proporcionar a la comunitat educativa l’oportunitat, el clima i els 

recursos necessaris per tal d’avançar i anar millorant en el seu procés 

d’ensenyament-aprenentatge. 

 

 Lideratge distribuït: Dirigir un centre educatiu implica la intervenció de 

moltes persones, de molts grups de treball, de coordinació de molts 

equips de funcionament, de la col.laboració de tota la comunitat 

educativa. És per això que entenc que el lideratge ha de ser distribuït, 

delegant les funcions i coresponsabilitzant-nos en les decisions sense 

defugir la responsabilitat última que suposa liderar un projecte 

educatiu. 

 

 Participació activa: Implicar-se en el lideratge d’un projecte, suposa 

participar-hi activament, aportant suggeriments i solucions, essent 

crítics quan calgui per tal de resoldre possibles disfuncions que es 

presentin. 

 

 Transparència: Totes les decisions que es prenguin, aquells acords als 

que s’arribin, han de ser presos de forma clara i han de ser comunicats 

a la resta de la comunitat educativa de forma transparent i 
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immediata. D’aquesta manera es farà possible la incorporació i la 

implicació de les persones que formen la comunitat educativa. 

 

 Innovació: Des del lideratge, desenvoluparem estratègies que facilitin 

la introducció de línies pedagògiques i metodològiques innovadores, 

d’acord amb els temps en què vivim, per procurar engrescar tant 

l’alumnat com el professorat en el seu procés d’ensenyament-

aprenentatge. Entenem que el procés mitjançant el qual s’educa, no 

pot obviar la realitat en la que vivim i que aquesta ha d’entrar a l’aula. 

 

 Avaluació: I finalment, entendre que només podem anar millorant si 

avaluem tot allò que fem. El nostre treball suposarà doncs una 

observació, reflexió i avaluació per fer possible aquest procés de 

millora. 

 

 

 

2.2 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

 

Aquest projecte té com a punt referencial el Projecte Educatiu de Centre 

que com a document viu, està en procés continu de revisió. 

 

 

 

 
 

 

 

MISSIÓ: 

Som un centre públic i laic, d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, obert i 

integrador, que proporciona una educació de qualitat, en un entorn 

pedagògic innovador i col.laboratiu, desenvolupant la cultura de la pau i 

l’esforç. 

PEC 

 

Missió 

És la raó per la 

que el centre 

existeix. 
 

La Visió 

És el que el centre vol 

ser en el futur. 

Cultura de centre 

Són els principis que 

defineixen  la forma d’actuar 

del centre. Els valors 

clarifiquen i orienten la 

solució de problemes i  la 

direcció del centre. 
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VISIÓ: 

Volem ser un centre capaç de: 

* Conformar una comunitat educativa de qualitat que sigui capaç 

d’articular dues exigències: educació i aprenentatge.  

* Preparar persones per a contribuir  a la millora de la societat a partir de la 

capacitació en actituds, valors, coneixements i habilitats dels nostres 

alumnes, en l'exercici de la llibertat, la creativitat, la responsabilitat, la 

democràcia i el respecte cap a un mateix, cap als altres i cap a l'entorn. 

* Formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables i 

compromesos amb el món en el que vivim. 

 

LA NOSTRA CULTURA DE CENTRE:  

La nostra cultura de centre es caracteritza pel foment dels següents valors: 

* El respecte mutu com a principi de convivència i plataforma de treball. 

* El pluralisme ideològic i la interculturalitat. 

* La innovació com eina de progrés i millora. 

* L’educació integral com a mètode de formació dels alumnes dins d’una        

comunitat democràtica i participativa. 

* El treball  d’atenció a la diversitat. 

* La participació responsable i positiva. 

* La valoració i el reconeixement de les persones i els seus projectes. 

* El foment de la cultura de l’esforç i el treball ben fet. 

* La correcta comunicació entre els diferents membres de la comunitat 

educativa.  

* El diàleg per a la resolució de conflictes. 

* La coresponsabilitat de les famílies. 

 

 

2.3 OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA DEL CENTRE 

 

L’Institut Joan Oró es troba dins la zona urbana de Lleida però no pertany 

directament a cap barri. Juntament amb dos instituts veïns es conforma el 

Camp Escolar, que és un espai educatiu on cada institut té la seva vida 

interna pròpia i el seu Projecte Educatiu singular però ja des del seu inici els 

alumnes comparteixen l’espai d’esbarjo, els horaris d’entrada i sortida, entre 

d’altres.  
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Diversos factors van fer que, l’Institut Joan Oró es convertís en un institut 

“guetitzat”, un institut que era transparent davant la mirada d’una part 

important de la societat lleidatana. Les famílies de les escoles adscrites als 

tres instituts del Camp Escolar, a l’hora d’escollir centre educatiu per als seus 

fills o filles, consideraven només els nostres dos centres veïns perquè el Joan 

Oró era com si no existís. 

 

L’administració educativa s’havia plantejat un trasllat dels ensenyaments 

d’ESO del centre i acte seguit un tancament d’aquests estudis de l’Institut, 

per tal de mirar de trencar les dinàmiques que s’havien creat. Tot i així per 

raons econòmiques i canvis de govern, aquesta idea no va prosperar. 

 

A continuació s’exposa algunes dades numèriques significatives, que poden 

donar una visió més concreta de la diversitat d’alumnat que ha tingut el 

centre, en comparació amb la mitjana de Catalunya: 

 

 % d’alumnat amb necessitats educatives especials, NEE, amb situació 

socioeconòmica desfavorida: va arribar a ser el 36% en el curs 2010-11 

front la mitjana de Catalunya del 7.38% 

 % alumnat amb NEE motrius, físiques, psíquiques i sensorials, va ser del 

11.5% el curs 2009-10 front la mitjana de Catalunya del 3.41% 

 Índex d’alumnes de nova incorporació al sistema educatiu (menys de 

dos anys) va arribar a ser el 29% el curs 2010-11 front el 3.56% de 

Catalunya.  

 

L’objectiu que es deriva de l’anteriorment descrit, pretenia sensibilitzar la 

societat lleidatana perquè valorés el centre com li correspon, fent-los esvair 

pors no massa fonamentades i alhora oferint un producte educatiu 

compromès, innovador, adaptat al segle XXI i que no té altre fita que portar 

el nostre alumnat a les seves màximes cotes de progrés acadèmic i humà. És 

per això que entre altres mesures, es va apostar per la innovació 

metodològica i més endavant per un projecte singular d’Immersió Lingüística 

en Anglès. 

 

 

SITUACIÓ ACTUAL: RESULTATS OBTINGUTS FINS AL MOMENT 

 

En el curs 2009-10, després de 4 anys d’importants canvis organitzatius i 

pedagògics a nivell de centre, impulsats per l’actual direcció, comença a 

canviar la percepció que tenen les famílies de l’institut Joan Oró. És difícil 

expressar-ho sense tenir xifres exactes que ho demostrin perquè no vam 

enquestar evidentment la societat lleidatana, però els imputs que arribaven 

al centre a diferents nivells de la comunitat escolar, resumien: “Es valora el 

bon tractament de la diversitat al nostre centre, el dinamisme i el treball 

realitzat per part del claustre”. Rebem comentaris com: “He anat a les portes 

obertes dels tres centres del Camp Escolar i les que més ens han agradat han 

estat les de l’institut Joan Oró, per l’aposta que feu, pel vostre Projecte 

Educatiu i també per l’equip humà que es veu molt implicat, amb il·lusió i 
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ganes... De totes formes no gosem portar el nostre fill/a sol…separar-lo del 

grup d’amics...”. Encara existeix la “por” per l’elevat percentatge 

d’immigració que té el centre. 

 

En el curs 2013-14 es va adscriure una escola de nova creació “ESC Parc de 

l’Aigua” al nostre centre i alhora a un institut del seu barri. Malgrat la 

reticència que en un inici van mostrar les famílies al saber que els hi havien 

adscrit l’institut Joan Oró, després de la coneixença mútua i descoberta de la 

línia educativa del centre, el 95% de les famílies va optar per matricular els 

seus fills a l’INS Joan Oró. Això va fer incrementar una línia a primer d’ESO al 

centre, passant doncs de dues a tres línies. L’alumnat que va acudir era  

procedent de famílies de nivell socioeconòmic mitjà alt.  

 

El curs 2014-15 s’ha consolidat l’increment d’aquesta tercera línia a primer 

d’ESO, per part d’alumnes de l’escola Parc de l’Aigua que han reiterat la 

voluntat i satisfacció d’iniciar els estudis de secundària a l’INS Joan Oró. Així 

mateix hi ha hagut 25 alumnes seleccionats de 41 que ho van sol·licitar, per 

iniciar el Projecte “WhatsEp”. 

 

La nova proposta d’adscripció de centres de primària a centres de 

secundària de Lleida ciutat porta a l’INS Joan Oró per al curs 2015-16 dues 

escoles de nova creació que alhora treballen amb criteris metodològics 

similars: ESC Francesco Tonucci i ESC Ciutat Jardí.  

 

Hi ha famílies que no són de centres adscrits, que s’interessen i volen optar al 

Projecte “WhatsEp” amb les mateixes garanties que les escoles adscrites, 

complint els requisits d’accés. Administrativament això no està contemplat. 

Voldrien que fos un accés similar als alumnes que cursen estudis musicals i 

volen accedir als centres de referència per alumnat que cursa estudis 

musicals. 

 

El nostre centre encara ha estat considerat aquest curs com a “centre 

d’especial dificultat”.  

 

La preinscripció per al curs 2015-16, mostra un clar gir en la voluntat de les 

famílies per voler cursar els seus estudis al Joan Oró. Són 116 les 

preinscripcions en primera opció, de les quals només 12 són de centres no 

adscrits. Es preveu que es quedin fora 29 famílies. De les 116 preinscripcions, 

54 famílies han sol·licitat poder optar al projecte “WhatsEp”. 

 

En resum i per concloure la descripció d’aquest apartat, les xifres que es 

reflecteixen tot seguit, demostren que la demanda de preinscripció al centre, 

d’alumnes que l’escolleixen com a primera opció, ha incrementat 

significativament en els últims anys: 

 

Preinscripció en primera opció: 

2010-11: 13 alumnes  

2011-12: 28 alumnes 
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2012-13: 25 alumnes  

2013-14: 39 alumnes  

2014-15: 56 alumnes 

2015-16: 115 alumnes 

 

Això representa un 792% d’increment de la demanda en sis anys, per tant 

podem afirmar, que s’està avançant en molt bon camí, acomplint els 

objectius de centre i resolent pas a pas el problema plantejat. 

 

 

OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES PLANTEJADES 

 

Els objectius marcats en aquest projecte no poden ser d’altres que els que es 

focalitzen en el nostre alumnat, el seu entorn i els seus aprenentatges. Així es 

determinen els següents: 

 Aconseguir que l’alumnat arribi a les seves màximes cotes de progrés 

acadèmic. 

 Aconseguir que l’alumnat arribi a les seves màximes cotes de progrés 

humà. 

 Assegurar l’equitat i un bon tractament a la diversitat. 

 Prevenir l’abandonament primerenc en l’educació i la formació. 

 

Per tal de poder assolir aquests objectius cal continuar apostant pels recursos 

personals que tenim al centre, potenciant i millorant l’exercici de les seves 

funcions;  cal tenir una bona organització, on les iniciatives es comparteixin i 

s’orientin cap allò que es vol aconseguir, on la comunicació i transparència 

ens faci avançar cada vegada més i millor, que existeixi aquest espai de 

reflexió i de treball en equip. Cal crear una atmosfera perquè tota la 

comunitat educativa senti estímuls positius per involucrar-se en el procés 

d’ensenyament aprenentatge i que aquest procés sigui profund i cert. Tots 

aquests aspectes efectuaran una sinèrgia des de la base  per tal de poder 

aconseguir o si més no millorar, els objectius proposats.  

 

És per això que d’una forma més concreta els objectius estratègics a assolir 

es troben especificats en base als àmbits d’actuació següents : 

 Àmbit de l'exercici de les funcions dels diferents responsables del 

centre 

 Àmbit de l'organització interna  

 Àmbit de les activitats educatives 

 Àmbit dels resultats acadèmics dels alumnes front la diversitat de 

centre 

 Àmbit del creixement i desenvolupament personal de l’alumnat 

 Àmbit de la participació de la comunitat escolar 

 Àmbit de la gestió de personal del centre 

 Àmbit econòmic i pressupostari 

 

 

I es concreten en la següent taula. 



ÀMBIT DE L'EXERCICI DE LES FUNCIONS DELS DIFERENTS RESPONSABLES DEL CENTRE

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
Responsables de direcció

Reunions amb les diferents estructures educatives:

Reunió de l'equip directiu (setmanal)

Reunions d'equips docents (quinzenal)

Reunió d'equips de projectes (setmanal)

Reunió PIM (setmanal)

Reunió de tutors (setmanal)

Reunió de departaments (setmanal)

Reunió de comissions (setmanal)

Reunió CAD (setmanal)

2 PEC I NOF actualitzats segons normativa vigent PEC I NOF actualitzats segons normativa vigent Directora

3 Organització d'activitats conjuntes que ens facin compartir el 

nostre procés d'ensenyament aprenentatge. Inici d'algun projecte 

compartit.                                                                                                     

Accions realitzades amb les escoles de primària. Directora i Cap 

d'estudis (Mercè)

Comissió de premsa nº de notícies al bloc de la web Comissió de premsa

Revista publicació de la revista de centre Directora

Coordinacions

5 Realització de la seva tasca en base a uns objectius prefixats document de síntesi de la tasca feta o entrevista 

personal a final de curs
Directora

Caps de departament

Tutors i Equips docents

7 Registre de dades a la intranet. Traspàs informació intertutors 

(setembre)

Registre de notes, faltes assistència i retards a la 

intranet. 2 informes avaluació per trimestre. Reunió 

de traspàs entre tutors a inici de setembre.

Coordinadora 

pedagògica

Augment de la coordinació entre els diferents professors del 

departament

Sistematitzar el seguiment personalitzat de l'alumne i el 

contacte amb les famílies

6 Dinamitzar internament el departament Presentació a final de curs d'alguna acta dels acords 

presos

Directora

Treballar amb eficàcia i perseverància

4 Vehicular les activitats del centre a l'exterior

Iniciar un vincle més proper amb les escoles de primària

adscrites

Revisar i actualitzar el PEC i les NOF 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1 Potenciar les estructures verticals i horitzontals que 

existeixen que fan aprofundir en el lideratge distribuït

Reunions hagudes al llarg de l'any Directora



ÀMBIT DE L'ORGANITZACIÓ INTERNA

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE

1 Priorització dels aspectes següents: Enquesta de satisfacció Directora

2 a) Ordre del dia amb els punts a tractar Enquesta de satisfacció Directora

3 b) Existència d'una acta dels acords presos Enquesta de satisfacció Directora

4 Enquesta de satisfacció Cap d'estudis (Mercè)

5 També es tindrà en compte el nombre de reunions, la durada, Enquesta de satisfacció Coord. Pedagògica

6 el contingut de la reunió i el grau de participació Enquesta de satisfacció Coord. Pedagògica

7 Enquesta de satisfacció Coord. Pedagògica

8 Enquesta de satisfacció Coord. Pedagògica

9 Enquesta de satisfacció Coord. Pedagògica

0 Enquesta de satisfacció Direcció

ÀMBIT DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 Realitzar en la mesura que ens ho permeti la plantilla de centre, 

desdoblaments a l'ESO

nº de desdoblaments/cursos Directora

2 Oferta del màxim nombre de matèries de modalitat en el 

batxillerat

nombre de matèries de modalitat de batxillerat 

ofertades

Cap d'estudis (Trini)

3 Treball per Projectes de 1r a 3r d'ESO

CFGS: renovació metodològica i treball competencial

Inclusió del Treball per Projectes en el currículum. 

Grau de satisfacció d'alumnat i professorat.

Directora

Coord. Pedagògica

Cap estudis FP

4 Projecte "WhatsEp" Grau de satisfacció d'alumnat, famílies i professorat

Resultat proves externes o de competències.

%alumnes aprovats dels que s'han examinat d'algun 

nivell de Cambridge.

Directora

5 Negociació amb l'administració educativa per tal d'implantar al 

centre un batxillerat internacional, un de doble titulació o 

qualsevol altra alternativa.

Accions realitzades i acords presos. Directora

reunions tutors

reunió CAD

reunió PIM

Treballar per aconseguir un batxillerat que doni continuïtat al 

projecte WhatsEp i a la línia de centre iniciada amb l'ESO.

Potenciar la innovació metodològica per afavorir 

l'aprenentatge significatiu

Promoure la immersió lingüística en anglès

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Prioritzar el treball amb grups reduïts

Mantenir el màxim nombre de matèries de modalitat al 

batxillerat mentre la plantilla de centre ho pugui assumir

reunions equips de projectes

reunions equips docents

reunions comissions

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Sistematitzar les reunions que es duen a terme:

consell escolar

claustre

reunions equip directiu

reunions departament



6 Llengua anglesa, francesa i alemany nº hores o espais dins el currículum Directora

7 Sortides a l'entorn per enriquir el procés d'ensenyament 

aprenentatge

Nombre de sortides aprovades en la PGC Directora

8 Iniciar l'estudi per la possible realització de FCT a l'estranger Informe d'accions realitzades. 

Nº alumnes que ho han sol·licitat i  participat.

Directora

ÀMBIT DELS RESULTATS ACADÈMICS DELS ALUMNES FRONT LA DIVERSITAT DE CENTRE

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 Teatre, taller de lectura, treball interedat, revista, treball lector 

vinculat a altres àrees, exposicions orals...
nº activitats Direcció

2 Tallers a l'aula, sessió d'estudi, organització del treball… nº actuacions i grau de satisfacció de l'alumnat Direcció

3 Presentació de models d'èxit, treball de les expectatives,  

diversificació del material didàctic, …

nº de tècniques i grau de satisfacció de l'alumnat 

amb les tècniques treballades

Direcció

4 NEE, nivell socioeconòmic de les famílies, nouvinguts… Comptabilitzar el % de NEE i nouvinguts. Coord. Pedagògica

5 Prova de sisè, prova de competències de 3r i prova de 4t d'ESO Comparar els resultats externs i interns de les 

mateixes proves al llarg del temps

Cap d'estudis (Mercè)

ÀMBIT DEL CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT PERSONAL DE L'ALUMNAT

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 Sistematització del Projecte d'Atenció Plena a l'Aula, Projecte 

MOST i Programes d'educació emocional. Quadern personal.

Nº de programes i cursos participants. 

Grau de satisfacció de l'alumnat

Coord. Pedagògica

Promoure l'ensenyament de les llengües estrangeres al 

centre

Estudiar l'evolució de resultats acadèmics de forma grupal 

basant-nos en les proves externes i repetides al centre

Sistematitzar el treball d’hàbits d’estudi   a tota l'ESO.

Treballar tècniques de motivació amb els alumnes de l’ESO

Estudiar l'evolució de la diversitat en l'ESO

Potenciar el treball de la intel·ligència múltiple intrapersonal.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Treballar i millorar la competència comunicativa i lingüística 

de l’alumnat

Internacionalització CFGS

Promoure sortides aprofitant els recursos de l'entorn



2 Treball en equip en el Treball per Projectes. Projecte 

d'Aprenentatge i Servei. Adquisició de responsabilitats en el grup 

classe, consell de delegats, a través de les cotutories en el 

batxillerat… Dinàmiques interedat. CFGM realitza activitats 

alumnat ESO.

nº actuacions realitzades Coord. Pedagògica

3 Estudi de l'evolució de la imposició de mesures correctores i 

sancionadores 

Registre de la quantitat i motiu del perquè s'han 

hagut d'imposar

Cap Estudis (Jordi)

ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 A través de les xerrades de formació, de la web, de la intranet, 

informes d'avaluació i preavaluació, carta de compromís…

Nombre de famílies participants en cada activitat 

realitzada.

Direcció

2 Premi Joan Oró, Setmana de les Llengües Maternes, Festival de 

Nadal, Premi Agustí Ricard…

nº d'activitats realitzades Direcció

3 Reunions periòdiques Grau de satisfacció per part dels delegats 

participants

Cap d'estudis (Mercè)

4 Web institucional actualitzada, promoció de la intranet de centre. Grau de satisfacció d'aquestes eines per a la 

comunicació

Cap d'estudis (Trini)

5 Reunions periòdiques amb l'AMPA i contacte telefònic i per mail 

amb la presidència de l'AMPA

nº de contactes i reunions realitzades Directora i Secretari

ÀMBIT DE LA GESTIÓ DE PERSONAL DEL CENTRE

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 Grau de participació en els òrgans col.legiats del centre % participació del professorat Cap d'estudis (Trini)

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Sistematitzar la implicació dels diferents membres en els 

òrgans col.legiats del centre

Potenciar la participació de l'alumnat al centre mitjançant 

concursos interns, celebracions diverses, activitats esportives

Sistematitzar el funcionament del consell de delegats

Sistematitzar el funcionament dels canals de comunicació

Afavorir les relacions institut-AMPA

Potenciar el treball de la intel·ligència múltiple: interpersonal. 

Realitzar actuacions per incrementar el treball en equip, la 

responsabilitat i l'autonomia de l’alumnat.

Promoure el funcionament de les polítiques convivencials i 

disciplinàries

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Incrementar la participació activa de les famílies en 

l'acompanyament del procés d'ensenyament i aprenentatge 

dels seus fills.



2 Registre de la puntualitat dels alumnes/as

Registre de l'assistència dels professor/res

Registre de l'assistència dels alumnes/as

Informació als pares de les absències

Guàrdies

% absentisme del professorat (hores faltades/hores 

totals), %abstentisme de l'alumnat, % alumnat que 

arriba tard al matí

Cap d'estudis (Trini), 

TIS i Cap d'estudis 

(Jordi)

3 Participació al festival de Nadal i realització d'alguna activitat de 

caire  lúdic fora l'horari lectiu 

Activitats realitzades Comissió dinamització 

interna

4 Participació en la formació de centre per part del professorat 

implicat

Grau de satisfacció del professorat participant Coord. Pedagògica

ÀMBIT ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI

ACCIONS,ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES INDICADOR RESPONSABLE
1 Quantificació dels ingressos i les despeses derivades de les 

activitats del centre

presentar la liquidació Secretari

2 Realtizació en la mesura que ens ho permeti el romanent de 

centre, petites millores en la infraestructura del centre

nº i tipus de reformes realitzades SecretariGestionar el manteniment i millora de l'edifici del centre

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Gestionar els pressupostos

Afavorir i millorar (si s'escau) els mecanismes de control 

intern i de regulació

Promoure activitats que afavoreixen la pertinença al centre i 

la cohesió entre el professorat i membres del PAS

Promoure una formació del professorat adequada a les 

necessitats del centre
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2.4 PROCÉS D’AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE 

DIRECCIÓ. SISTEMA D’INDICADORS.  

MECANISMES PREVISTOS PER INFORMAR ELS ÒRGANS DE CONTROL I 

PARTICIPACIÓ. 

 

El sistema d’avaluació ha de possibilitar la millora contínua del centre, ja que 

aquest procés ens permet reflexionar i actuar en conseqüència per tal de 

prendre decisions que puguin portar a un canvi. És per això que ha de ser un 

procés integrat, sistèmic, cíclic, coherent i participatiu.  

 

A part de les avaluacions localitzades en determinats aspectes curriculars, les 

proves externes (competències bàsiques, proves de 4t d’ESO, PAU...) 

comptem amb el sistema d’indicadors (tant els propis com els que ens 

facilita l’Administració) que ens donen informació mesurable i ens ofereixen 

una perspectiva del funcionament i dels resultats del centre. 

Els indicadors permeten fer una estimació quantitativa i qualitativa del grau 

d’eficàcia en la realització de les activitats educatives, amb la finalitat de 

millorar la futura actuació del centre. La medició es realitza sobre les 

activitats educatives habituals del centre i sobre els objectius establerts al 

projecte de direcció, vinculats alguns d’ells a la millora dels resultats 

educatius.  

Els indicadors de progrés del meu PdD, s’han classificat en els àmbits 

d’actuació del centre educatiu prèviament descrits i  és la següent: 

 Indicadors de l’exercici de les funcions dels diferents responsables del 

centre: per fer una estimació quantitativa i qualitativa del grau 

d’eficàcia amb què els diferents responsables de direcció, coordinació 

i tutoria fan les seves activitats, assoleixen els seus objectius i en els 

resultats de les activitats i objectius. 

 Indicadors de l’organització interna: sobre els procediments i criteris 

establerts pel centre en l’àmbit organitzatiu. Sobre els criteris de 

l’estructura organitzativa interna. 

 Indicadors de les activitats educatives: Activitats d’innovació i 

experimentació educatives (en l’àmbit pedagògic i curricular). Treball 

en grups reduïts. Enriquiment curricular a través de les sortides a 

l’entorn. 

 Indicadors dels resultats acadèmics dels alumnes: resultats o 

rendiments acadèmics dels alumnes, nombre d’activitats que ens 

portin a la millora dels resultats educatius.  

 Indicadors de les activitats per potenciar el creixement i 

desenvolupament personal de l’alumnat: nombre de programes i 

actuacions que ens porten al treball de les intel·ligències múltiples 

intrapersonal i interpersonal. Registre de les mesures correctores i 

sancionadores disciplinàries. 
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 Indicadors de la participació: per mesurar el grau de participació de 

les mares i els pares i dels alumnes en la vida del centre, així com els 

canals de comunicació del centre amb la comunitat educativa i amb 

el seu entorn. 

 Indicadors de la gestió de personal del centre: índex d’absentisme del 

professorat i de l’alumnat, recompte mensual de les absències 

justificades i no justificades de tot el personal. Participació del 

professorat en els òrgans col·legiats del centre, i en les seves 

comissions. Formació permanent i perfeccionament del professorat i 

altres professionals d’atenció educativa. 

 Indicadors econòmics i pressupostaris: quantificació dels ingressos i 

despeses derivades de les activitats del centre.  

Tots aquests indicadors es poden veure desglossats en la taula anterior en 

funció dels objectius estratègics plantejats. 

 

Finalment es farà una avaluació global a l’acabar els quatre anys que 

durarà el projecte de direcció. En aquesta avaluació s’elaborarà un informe 

el qual es presentarà al Claustre i Consell Escolar i s’enviarà una còpia a la 

Inspecció educativa. Aquesta memòria final de mandat presentarà els 

següents continguts: 

 

 Punt de partida 

 Pla desenvolupat: característiques i factors més destacats 

 Valoració global de l’aplicació del pla 

 Valoració global dels resultats obtinguts 

 Avaluació de la responsabilitat de l’exercici de la direcció 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


