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QUADRE RESUM TEMPORITZACIÓ OBJECTIUS, ESTRATEGIES,ACCIONS,PLANS I INDICADORS DEL PROJECTE DE
DIRECCIÓ EN EL PERIODE 2015-2016
OBJECTIUS
1.Millora dels
resultats
educatius.

ESTRATEGIES
ACCIONS
PLANS
1.1.Tractament de la diversitat - PIM a 1r i 2n ESO
-Projecte curricular
amb desdoblaments i grups -Eliminació de MO a 1r ESO - Pla de lectura
flexibles
augment d’una hora mes de
Matemàtiques
i
tecniques
d'estudi
-Grups flexibles de nivell a la
resta de cursos d’ESO de
llengua catalana, castellana,
anglesa i matemàtiques

INDICADORS
ACR 1, 2,4,6

1.2.Aplicació intensiva de les
TAC
1.3.Revisió
de
les
metodologies emprades en el
procés
d'ensenyamentaprenentatge.
1.4.Optimització
del
plantejament transversal de les
competències bàsiques.
1.5.Activitats extraescolars de
reforç. Participació de
la
família
en
el
procés
d'ensenyament-aprenentatge.

ACR 1,2,3,4,5

- Ús del llibre digital i Plataforma
Weeras
Aprenentatge
basat
en
problemes ABP
- Continuïtat Tàndem

- Projecte 2.0
- Pla TAC (a fer)
Pla de formació
Projecte curricular
Projecte Tàndem

-Projecte curricular
- Programacions conjuntes
-Pla de formació
-Treball en equip
-Projecte Tàndem
- Classes de reforç
-Entrevistes amb les famílies
-PAT
-Projecte delegat de curs (pares)

ACR 1, 4, 5, 6

ACR 1, 6,

ACR 1, 3,
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2. Millorar la 2.1. Continuació Pla de
cohesió
mediació
social.
2.2.
Continuació
Aules
d'acollida
2.3. Formació del professorat i
l'alumnat en competències
socials
2.4. Foment de la participació
de la comunitat educativa
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- Fer servir la mediació mes - Pla de formació
sovint
- Tenim 5 hores a la setmana
- Projecte curricular
- Pla d'acollida
- Cursos de mediació alumnat i Pla de formació
professorat
Projecte curricular

-Reunions informatives, ús de la - PAT
pàgina web
- Escola de pares
2.5. Aplicació de mesures de -Xerrades
-Pla d’acció tutorial
Foment de l'equitat
-Batxillerat en tres anys
-Projecte curricular

OBJECTIUS
3.Fomentar
l’excel·lència

2.6. Fer accions de voluntariat

-Implementar APS

ESTRATEGIES
3.1. Orientació de l'alumnat
cap a estudis post obligatoris,
en especial Batxillerat
3.2. Introducció d'assignatures
en llengua anglesa
3.3. Foment de l'excel·lència a
partir
dels
testimonis
i
experiències dels iguals

ACCIONS
PLANS
- Motivació a l’alumnat per la -Pla d’acció tutorial
millora continua

ACR 2, 3, 4, 6
ACR 2,1, 6,
ACR 6

ACR 5,1,

ACR 2, 3,

-Projecte APS

-Possibilitat de treure l’examen -Projecte curricular
del B1 lliure per alguns alumnes -Projecte Tàndem
-Que els alumnes de cursos -PAT
superiors facin xerrades als
alumnes de cursos inferiors

INDICADORS
ACR 4, 5, 6
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4.
Manteniment i
millora de la
imatge
del
centre
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3.4. Participació en activitats
científiques i de recerca que
puguin augmentar el desig
d'aprendre
per
part
de
l'alumnat i el prestigi de
l'institut.
3.5. Tractament individualitzat
de l’aprenentatge

-Treballs de recerca amb Projecte Tàndem
Universitats
Tastet de ciències
-Participació en convocatòries
de premis
-Contactes Projecte Tàndem
-Tastet de ciències
- Classes de reforç
-Intervenció més curada del PIM
Psicopedagog

4.1. Manteniment de la pàgina
web
4.2. Fomentar les relacions
amb les Associacions de veïns
i esplais del barri
4.3. Organitzar vents per donar
a conèixer el centre en el barri
i L’Hospitalet
4.4. Tenir persones de l’institut
en els òrgans de participació
de
les
diferents
administracions (Departament,
Ajuntament, etc.)
4.5. Vetllar per la satisfacció de
les famílies i la confiança en
l’institut
4.6.Vetlar per la neteja del pati
i zones comunes

-Donar hores a un professor per
fer aquesta tasca
-Intervenir en les festes i les
activitats del barri
-Cursa Apel·les Mestres

- Anar-hi

-Demanar la opinió de les
famílies en enquestes i donarlos més participació
-Els alumnes netegen el pati tres -Projecte Patinet
dies a la setmana

ACR 1, 3,
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-Els alumnes s’encarreguen del -PAT
manteniment de les plantes del
jardí.
5.
Fer
un 5.1. Fer un pla de renovació -Revisar les instal·lacions del
centre
del centre.
centre.
saludable
i 5.2.
Tenir
una
persona -Nomenar un coordinador
sostenible
encarregada
dels
riscos
laborals
5.3. Disminució de despeses -Revisar les depeses bàsiques
de manteniment.
d’aigua, electricitat i gas, cercant
la màxima eficàcia i eficiència
5.4. Eliminar les golfes fent
una nova coberta del centre i
instal·lant plaques d’energia
solar en el taulat.
4.7. Tenir cura del jardí

5.5. Tenir cura en tractar a les
persones
i
al
fer
els
comandaments
el Objectiu assolit curs 2013-14

6. Refer
projecte
educatiu
de
l’institut
introduint
indicadors de
progrés

-Tractar als treballadors i usuaris
del servei amb correcció i
educació
-Implementar el PEC

