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14. PROJECTE DIRECCIÓ I GESTIÓ. MEMÓRIA DELS OBJECTIUS, ELS RECURSOS I L’AVALUACIÓ CURS 2014-15 

Objectius Actuacions fetes Recursos emprats Avaluació Propostes de millora 

Objectiu 1. Millora dels 
resultats educatius.  

 
- Aplicació de les TAC 
-Grups flexibles de Ll. 
Cat., Ll. Cas., Ll An., 
Mat. a 2n,3r,4t ESO 
-Optimització del 
plantejament transversal 
de les competències 
bàsiques 
-Foment de la 
participació de les 
famílies. 
- Escola de pares  
- A primer d’ESO 
desdoblar un grup 
sencer. 
- Aprenentatge basat en 
la resolució de 
problemes a 1r i 2n 
ESO. Veure memòria 
Projecte Tandem. 
-Activitats extraescolars 
de reforç. 
-Augment dels PI i les 
adaptacions. 
 

 
 
Educat 2.0. (sense 
subvenció) 
 
Projecte Tandem . 
 
Tots els projectes que 
venim desenvolupant 
 
El professorat i la seva 
voluntat. 

  
Petita millora dels 
resultats tot i que es 
manté en el temps. 
Consolidem molt 
lentament. Veure 
evolutiu 
 
No s’ha aconseguit una 
millor participació de les 
famílies. 
 
Poca assistència a les 
classes de reforç però 
són efectives.  
 
Alumnat amb molta 
complexitat en especial 
a primer d’ESO 
 
 

 
Continuar grups 
flexibles, ara per nivells. 
 
Eliminar les MO a primer 
de l’ESO i fer una hora 
mes  de matemàtiques i 
un hora d'atenció tot el 
grup amb la 
psicopedagoga.  
 
Continuar amb el 
Projecte Tandem enfocat 
a l’aprenentatge basat 
en la resolució de 
problemes. 
 
Aplicar la  formació a 
centre enfocada en la 
resolució de problemes, 
tot extenent a la resta de 
l’ESO l’experiència. 
 
Establir en les famílies la 
figura del delegat de 
curs (pare o mare). 
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Objectiu 2. Millorar la 
cohesió social.  
 

- Intervencions de les 
psicopedagogues també 
les de la USEE  
- Pla d’absentisme en 
col·laboració amb 
l’Ajuntament. 
- Pla de Mediaciò. (veure 
memòria) 
-Curs de mediadors per 
a alumnes com a MO. 
- S’ ha continuat amb l’ 
APS. 
- Control de faltes. 
-Atenció als nouvinguts 

 
- Professorat del centre 
- Alumnat mediador 
- Professorat voluntari 
-Coordinadora de 
mediació. 
 
-Una hora setmanal de 
coordinació. 

Ha disminuït molt la 
conflictivitat en el centre.  
 
Queda concentrada en 
uns deu alumnes. 
 
L’APS ha estat un èxit  

Continuar amb totes les 
accions fetes. 
 
 

 

Objectius Actuacions fetes Recursos emprats Avaluació Propostes de millora 

Objectiu 3. Fomentar 
l’excelència.  
 

 
-Orientació de l'alumnat 
cap a estudis post 
obligatoris, en especial 
Batxillerat 
-Orientació a tractar 
individualment els 
aprenentatges  
-Projecte Tandem 
(Veure) 
 
 
 

 
 
-Projecte Tandem 
-Professorat 

 
-Millora del nombre 
d’alumnes que fan 
Batxillerat ni que sigui en 
tres anys. 
-Manca de recursos de 
professorat per atendre 
els aprenentatges 
individualitzats. 
 

 
Continuar amb les 
accions 
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Objectiu 4. 
Manteniment i millora 
de la imatge del centre.  

 
-Cursa Apel·les Mestres 
-Escola de pares 
-Portes obertes 
-Tastet de ciències 
-Permanència de 
persones del centre en 
òrgans de decisió en les 
administracions. 
-Entrevistes amb els 
tutors de les escoles de 
la zona. 
-Apertura al barri, 
l’Associació de veïns i 
l’esplai 
-Vetllar per la neteja i la 
conservació del pati i 
l’edifici. 
-Manteniment de la pag. 
Web. 

 
 
 
-Propis del centre. 
 
-Treball i esforç del 
personal de l’institut. 
 
 

 
-La cursa ha estat un 
èxit. 
 
-Les portes obertes 
nomes han vingut unes 
dotze famílies 
 
-Millora de la 
comunicació amb els 
centres de Primària. 
 
-Millora de la relació amb 
l’AVV´. Establiment de 
projectes en comú amb 
l’esplai 
-S’aprecia una millora en 
la imatge que no es 
reflecteix, per ara, en la 
matrícula 

 
-Continuar amb les 
accions. 
 
 

Objectiu 5. Fer un 
centre saludable i 
sostenible.  
 

 
-Revisió de les despeses 
corrents. 
-Revisió del Pla 
d’emergències. 

 
 
-Propis del Departament 

-Reducció cabdal 
d'aigua. 
-Reducció despeses de 
manteniment. 
-Dèficit en l’assignació  

Demanar mes 
pressupost al 
Departament. 
 
Continuar reducció 
despeses 

Objectiu 6. Refer el 
projecte educatiu de 
l’institut introduint 

 
Acabat el curs 2013-14. 

. 
-Propis del centre 

 
Cal implementar i donar 
a conèixer el nou PEC  

 
Continuar  
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indicadors de progrés.  

 
QUADRE RESUM GRAU D’ACOMPLIMENT I PROPOSTES DE MILLORA DE LES ACCIONS FETES  

OBJECTIUS ACCIONS PROPOSADES 2014-15 GRAU 
D’ACOMPLIMENT 

CAUSES PROPOSTA DE 
MILLORA 2015-16 

  25
% 

50
% 

75
% 

100
% 

  

Objectiu 1. Millora 
dels resultats 
educatius. 

1.1. -Grups flexibles de Ll. Cat., 
Ll. Cas., Ll An., Mat. a 2n,3r,4t 
ESO 

   x Els grups s’han fet Continuar amb els grups 
flexibles. 

1.2. Aplicació intensiva de les 
TAC 

  x  Part del professorat 
encara no treu tot el profit 
de les TAC. 

Continuar amb el pla. 

1.3. - Aprenentatge basat en la 
resolució de problemes 1r, 2n 
ESO. 

   x El claustre esta formant 
en ABP. S’aplica  

Aplicar aquest mètode a 
3r i 4t d’ESO. 

1.4.Optimització del plantejament 
transversal de les competències 
bàsiques 

  x  Estem en camí   Continuar ara amb el 
recolzament de l’ABP 

1.5.Activitats extraescolars de 
reforç.. 
 

    Els alumnes que han fet 
les activitats han millorat. 

Continuar implicant mes 
alumnes. 

1.6.Augment dels PI i les 
adaptacions  

  x  S’han augmentat els PI . Continuar amb les 
reunions setmanals. 

1.7.Especial atenció als alumnes 
que arriben a primer d’ESO 

   x El desdoblament d’un curs 
sencer permet tenir menys 
alumnes a l’aula.  

Continuar sempre que 
ho permeti la plantilla. 

1.8. Escola de pares  x   Escàs grau d’impacte 
poca assistència. 

Continuar 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 
INS APEL·LES MESTRES 

                Extracte Memòria               5 de 10   

                Curs 2015-16 

 

 

  

 
OBJECTIUS ACCIONS PROPOSADES 2014-15 GRAU 

D’ACOMPLIMENT 
CAUSES PROPOSTA DE 

MILLORA 2015-16 

  25
% 

50
% 

75
% 

100
% 

 Arribar als 100 % 

Objectiu 2. Millorar 
la cohesió social.  
 
 
 
 
 

2.1.Intervencions de les 
psicopedagogues també les de la 
USEE  

   x Funciona molt bé   

2.2.Pla d’absentisme en 
col·laboració amb l’Ajuntament. 

  x  El programa no acaba de 
funcionar en alguns 
alumnes.  

Continuar amb el 
projecte  

2.3.Desenvolupament continuat 
Pla de Mediació. 

   x Hem continuat formant 
alumnes d’acord al Pla 

Continuar ara formant 
professors. 

2.4.Especial atenció als alumnes 
nouvinguts i la relació amb els 
alumnes del país. 
 

   x Tot i no tenir aula 
d’acollida hem procurat fer 
accions puntuals  

Procurar tenir aula 
d’acollida 

2.5.Continuar i millorar el 
programa de control de faltes. 
 

   x Funciona molt bé Continuar 

2.6. S’ ha continuat amb l’ APS    x Bona interacció entre 
l’alumnat i les persones de 
la residència 

Continuar amb el 
projecte 

2.7. Participació alumnat 
activitats de cohesió social com 
el Consell de nois i noies de 
L’Hospitalet, les trobades de 
mediació o l’agenda 21. 

   x Es participa amb èxit Continuar 
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OBJECTIUS ACCIONS PROPOSADES 2014-15 GRAU 

D’ACOMPLIMENT 
CAUSES  PROPOSTA DE 

MILLORA 20015-16 

  25
% 

50
% 

75
% 

100
% 

 Arribar als 100 % 

 
Objectiu 3. Fomentar 
l’excelència.  
 

3.1. Orientació de l'alumnat cap a 
estudis post obligatoris, en 
especial Batxillerat.  

   x Orientació continuada al 
llarg dels darreres cursos 
de l’ESO. 

Continuar  

3.2. Introducció d'assignatures en 
llengua anglesa 

    Manca de professorat 
preparat. 

 

3.3. Foment de l'excel·lència a 
partir dels testimonis i 
experiències dels iguals 

 x 
 

  Cal trobar mes alumnes  Continuar 
 

3.4.Projecte Tandem (Veure) 
 

   x L’institut ha treballat en 
equip 

Continuar 

3.5. Tractament individualitzat de 
l’aprenentatge 
 
 

  x  Manca de professorat per 
dur-lo a terme.  

Continuar amb els PI  

 
OBJECTIUS ACCIONS PROPOSADES 2014-15 GRAU 

D’ACOMPLIMENT 
CAUSES  PROPOSTA DE 

MILLORA 20015-16 

  25
% 

50
% 

75
% 

100
% 

 Arribar als 100 % 

Objectiu 4. 
Manteniment i 
millora de la imatge 
del centre 

4.1.Cursa Apel·les    x Ha estat un èxit de 
participació 

Continuar. 

4.2.Tastets de ciència    x Molt bona implicació de 
l’alumnat. 

Continuar. 
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4.3. Fomentar relacions amb els 
veïns i l’esplai 

  x  Continuem establint xarxa Continuar i millorar 

4.4. Vetllar per la satisfacció de 
les famílies i la confiança en 
l’institut. Escola de pares. Portes 
obertes. Pag. Web. Entrevistes 
amb els tutors de les escoles de 
la zona. 

  x  Plataforma weeras. Poca 
participació escola de 
pares. Ha millorat el 
manteniment de la pag. 
Web. Es fan dos 
entrevistes anuals 

Millorar i continuar 

4.5.Tenir persones de l’institut en 
els òrgans de participació de les 
diferents administracions 
(Departament, Ajuntament, etc.) 

   x  Continuar 

4.6. Vetllar per la neteja i la 
conservació del pati i l’edifici. 

  x  Manca de pressupost. 
Augment de les 
destrosses de l’alumnat. 

Millorar  

 
OBJECTIUS ACCIONS PROPOSADES 2014-15 GRAU 

D’ACOMPLIMENT 
CAUSES  PROPOSTA DE 

MILLORA 2015-16 

  25
% 

50
% 

75
% 

100
% 

 Arribar als 100 % 

 
Objectiu 5. Fer un 
centre saludable i 
sostenible.  
 

5.1.Revisió de les despeses 
corrents. 

   x S’han revisat les 
despeses i s’han eliminat 
algunes. 

Continuar  

5.2.Revisió del Pla 
d’emergències 

  x  Manca de pressupost Continuar 

Objectiu 6. Refer el 
PEC 

Acabat    x  Aplicar 
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QUADRE RESUM DE LA RESPONSABILITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I REPARTIMENT DE TASQUES D’ACORD AMB ELS  
OBJECTIUS  

Objectiu Àmbit Responsable Participació/Gestió Pla /Projecte 

Objectiu 1. Millora dels 
resultats educatius. Definició 
Millorar els resultats i 
rendiments educatius de 
l'alumnat a través d'una 
correcta distribució dels 
recursos en funció de les 
seves necessitats i de les 
metodologies a aplicar en cada 
moment per part del 
professorat. 
 

Pedagògic-
didàctic 

Director, 
Coordinació 
Pedagògica, Cap 
d’estudis 

Coordinadors d’ESO i BATX, 
Comissió Pedagògica, Equips 
docents, Comissió d’atenció a 
la diversitat, Claustre, Consell 
Escolar, Comissió d’informàtica. 

Projecte Curricular 
Pla tutoria. PAC 
09, Educat 2.0, 
Pla de lectura. 
NOFC. Projecte 
Tàndem 

Objectiu 2. Millorar la 
cohesió social. Definició. 
Millorar el clima escolar 
mitjançant un 
desenvolupament democràtic i 
participatiu de l'alumnat i 
facilitar les tasques 
d'ensenyament-aprenentatge 
al professorat, tot evitant les 
discriminacions i cercant 
l'equitat. 
 
 
 

Humà i de serveis, 
Pedagògic-
didàctic 

Director, Cap 
d’estudis 
Coordinadora 
Pedagògica 

Coordinacions d’ESO i BATX, 
Tutors, Claustre, Consell Escolar, 
Comissió de convivència. 

NOFC. Pla de 
Mediació 
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Objectiu 3. Fomentar 
l’excel·lència. Definició. 
Augmentar la qualitat 
educativa de l'institut per tal de 
fer front a la competència i 
pal·liar les desavantatges del 
seu emplaçament i aconseguir 
el punt màxim d'equitat i 
d’excel·lència educativa a que 
es pugui arribar. 
 

Pedagògic- 
didàctic, 
Administratiu 

Director. 
Coordinadora 
Pedagògica. 
Secretari 

Coordinació Informàtica, 
Comissió Pedagògica, Claustre, 
Coordinacions d’ESO i BATX 

Projecte Tàndem, 
Projecte PELE. 
Projecte curricular 

Objectiu 4. Manteniment i 
millora de la imatge del 
centre. Definició. Fer les 
accions necessàries d’obres i 
prestigi per tal de millorar la 
imatge del centre tant en 
l’exterior (barri, Departament) 
com en l’interior (comunitat 
educativa, pares, alumnes 
professorat). 

 
Institucional. 

Director, Secretari,  Coordinadora d’activitats, 
Claustre, Consell Escolar. 

Programació 
general anual 

Objectiu 5. Fer un centre 
saludable i sostenible. 
Definició. Vetllar per la salut 
laboral física i mental dels 
membres de la comunitat 
educativa tenint en comte la 
sostenibilitat i la gestió de 
l’edifici dins del marc de 

Humà i de serveis Director, Secretari, Coordinador  riscos laborals, 
Claustre, Consell Escolar, 
Coordinadora activitats, 
Coordinacions d’ESO i BATX 

Pla d’evacuació i 
riscos laborals.  
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l’austeritat pressupostària. 
 

Objectiu 6. Refer el projecte 
educatiu de l’institut 
introduint indicadors de 
progrés. Definició. El projecte 
educatiu ha d’expressar la 
ideologia i els valors del centre, 
el projecte de direcció ha partir 
d’això per desenvolupar aquest 
projecte. Per tant és una peça 
clau que cal tenir tot i que 
tenim una certa idea d’on 
estem i què volem però millor 
que estigui escrita. 
 

Pedagògic-
didàctic,  
 

Director, 
Coordinadora 
pedagògica.  

Claustre, Consell Escolar, 
Coordinacions d’ESO i BATX 

Projecte educatiu. 

 

 

 


