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PLA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA PER A LA MILLORA
EDUCATIVA DE CENTRE
0. JUSTIFICACIÓ
Aquest Pla d’innovació pedagògica neix de la voluntat de continuar una feina iniciada els darrers
anys en el nostre centre, centrada en el treball interdisciplinari i cooperatiu, que permeti el
desenvolupament de les competències clau.
L’equip directiu que està actualment al capdavant del centre presenta un projecte de direcció per
als propers quatre anys, en què es fa una aposta decidida per la innovació pedagògica, en la línia
de la formació que hem fet a nivell de centre els darrers cursos, però també en la línia de canvi en
el model de lideratge dels equips directius i en la connexió intrínseca entre innovació educativa i el
model de qualitat i de millora contínua.
El projecte de direcció ha comptat amb la participació del professorat del centre, de l’APIMA, de
l’alumnat, mitjançant la junta de delegats, i també amb el personal d’administració i serveis,
deixant clara la voluntat de treballar conjuntament tota la comunitat educativa, que també es
manifesta en aquest pla.
Les nostres motivacions per dur endavant aquest Pla són bàsicament les següents:
- Contribuir al desenvolupament de les competències per a la vida: aprendre a ser, aprendre
a fer, aprendre a conviure i aprendre a aprendre.
- Millorar els resultats educatius dels alumnes a partir de la millora del seu aprenentatge.
- Avançar en una organització de centre al servei de l’aprenentatge, basada en la cooperació
dels professors i dels alumnes i flexible pel que fa als temps i als espais.
- Implantar una avaluació competencial i formativa dels aprenentatges.
- Promoure la participació de tota la comunitat educativa, especialment la de les famílies.
- Obrir-nos a l’entorn, al treball en xarxa, treballant amb els altres centres educatius i entitats
de la zona.

1. DIAGNÒSTIC INICIAL I ADEQUACIÓ DEL PLA AL PROJECTE
EDUCATIU DEL CENTRE I AL PROJECTE DE DIRECCIÓ
1. 1. Context de centre
L’IES Joan Ramis i Ramis està situat dins la ciutat i acull alumnes de tots els col·legis públics de
Maó, Sant Lluís i Es Castell, en una zona única d’adscripció juntament amb els IES Cap de
Llevant i Pasqual Calbó i Caldés, també de Maó. El nivell socioeconòmic és mitjà, tot i que és
una valoració matisable; en el conjunt dels tres municipis, el nivell d’atur és tirant a baix si
consideram dades d’agost de 2017, ja que, en conjunt, respecte el total de la població activa, és
del 8,12%, però en el municipi des Castell supera el 15,5%. També es pot constatar que, des de
l’any 2012 hi ha una davallada lenta però constant de persones en atur, fet que s’està constatant
actualment en un increment d’alumnes nouvinguts.
Pel que fa a l’oferta educativa, el Joan Ramis i Ramis ofereix ESO, batxillerat científic, social i
humanístic, una FPB de serveis administratius i uns cicles formatius (GM i GS) de la família
d’Informàtica i Comunicació; des d’aquest curs, també, tenim un grup d’Educació Especial Bàsica,
amb 4 alumnes.
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1.2. Contextualització del Pla d’innovació
Volem centrar el nostre Pla d’innovació en els cursos de 1r i 2n d’ESO, per anar introduint el
treball per projectes de manera sistemàtica i progressiva, i estendre-ho a tots els nivells d’ESO en
els propers cursos. Per això, centrarem el diagnòstic inicial en aquests nivells.
1.2.1. Anàlisi de dades de matriculació i resultats acadèmics
Les dades de matriculació en el nostre centre es mantenen estables els darrers anys, amb
variacions degudes bàsicament als grups de 1r ESO, quan fa les adscripcions dels alumnes que
entren a aquests nivells provinents de primària. Les dades són les següents:
Taula 1. Evolució matrícula

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

1r ESO

124

140

140

113

108 + 4 *

2n ESO

133

121

143

152

127

3r ESO

123

134

110

123

142

4t ESO

112

103

141

102

122

TOTAL ESO

493

498

534

490

503

Font: SEDEIB

*Els 4 alumnes que s’afegeixen aquest curs són els alumnes d’Educació Especial Bàsica (aula UEEC)

Com es pot comprovar en el nombres, el volum d’alumnes d’ESO està al voltant dels 500 (el del
total del centre és d’uns 850). Els tres primers cursos de la graella teníem adjudicats 5 grups a 1r
ESO, i els altres només 4.
Un dels aspectes que ens plantejam millorar és la inclusió dels alumnes UECC.
Pel que fa a l’anàlisi dels resultats, hem de dir que des del curs 2013-2014 s’ha produït una
petita millora dels resultats acadèmics a nivell global a tot el centre, amb les matisacions que
convé no deixar de banda. Els resultats a 1r ESO han anat millorant fins al 71% d’alumnes que
aproven totes les matèries el curs passat, dada que que es troba una poc per davall de la de la
resta de centres de Menorca, però per damunt del conjunt de les Illes. Pel que fa a 2n ESO, es
tracta del nivell amb els resultats d’aprovats més baixos, un 57% d’alumnes que aproven totes
les matèries, un resultat que coincideix amb la mitjana de les Balears però que és inferior al de la
resta de Menorca. 3r ESO és el curs on es dóna una pujada més gran dels resultats, fins al 67%,
superior tant als resultats de Menorca com del conjunt balear. Finalment, a 4t ESO els resultats
estan entorn a un 58%, similar tant a Menorca com a les Balears.
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Taula 2. Evolució percentatge d’alumnes amb totes les matèries aprovades
2013-14
Centre

Illa

2014-15
IB

Centre

Illa

2015-16
IB

Centre

2016-17

Illa

IB

Centre

Illa

IB

1r ESO

59%

68

57

61%

69

58

75%

75

61

71%

78

64

2n ESO

60%

63

54

59%

64

56

61%

62

57

57%

63

57

3r ESO

49%

59

53

57%

63

55

61%

65

57

67%

63

58

4t ESO

52%

63

65

63%

68

67

62%

74

69

58%

58

57

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEDEIB..

Cal dir que en els cursos de 1r i 2n d’ESO és on dedicam més recursos de suport educatiu. A 1r
d’ESO feim un grup més dels que ens assigna la Conselleria, a costa d’hores del professorat, per
tal de poder baixar la ràtio. Així, aconseguim una ràtio de 22-23 alumnes per grup en lloc de 2728. Potser aquest fet té alguna relació amb la millora dels resultats a 1r d’ESO i no a 2n, on la ràtio
és la màxima permesa per la llei (30 alumnes). També cal dir que aquest percentatge, a 2n i 3r
d’ESO, inclou els grups de PMAR, en què els alumnes fan un seguiment desigual del curs. A més,
en el cas de 2n PMAR, a Menorca hi ha molts pocs centres en què es faci, i la mitjana es pot
veure influïda per aquest fet.
D’aquests resultats, com a valoració general, es desprèn que cal incidir especialment en el
procés d’enseyament-aprenentatge de 1r i 2n d’ESO.
Si analitzam les dades de promoció i titulació, veim que tenim en general percentatges alts,
especialment si es comparen amb la mitjana de les Illes, i que la tendència dels darrers anys ha
estat de millora:
Taula 3. Evolució percentatge promoció i titulació a ESO
2013-14
Centre

2014-15
IB

Centre

2015-16
IB

Centre

2016-17
IB

Centre

IB

1r ESO

86%

85,4%

94%

86,8%

95%

88,4%

95%

89,5%

2n ESO

86%

83,5%

83%

84%

91%

83,6%

90%

85%

3r ESO

74%

83,5%

89%

84,6%

89%

83,5%

93%

83,8%

4t ESO

72%

82,9%

75%

84,1%

84%

85,3%

84%

83,9%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del centre i de l’IAQSE

Tanmateix, la dada que ens preocupa pel que fa a la promoció és la diferència entre la promoció
amb totes les matèries aprovades (taula 2), la promoció amb 1 o dues matèries suspeses (taula 4)
i la diferència entre promoció amb 0-2 suspeses i promoció real (que inclou la promoció forçosa,
taula 5).
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Taula 4. Evolució alumnat que promociona/titula ESO amb 1 o 2 matèries suspeses
2013-14
Centre

Illa

2014-15
IB

Centre

Illa

2015-16
IB

Centre

Illa

2016-17
IB

Centre

Illa

IB

1r ESO

19%

16%

18%

20%

17%

18%

14%

15%

17%

13%

12%

15%

2n ESO

20%

16%

19%

18%

17%

18%

13%

16%

17%

20%

16%

17%

3r ESO

15%

20%

21%

25%

19%

21%

16%

18%

21%

19%

18%

19%

4t ESO

20%

20%

17%

12%

16%

17%

21%

17%

16%

25%

30 %

27%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEDEIB

Taula 5. Evolució diferència entre promoció i promoció real
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Promoció
0-2

Promoció
real

Promoció
0-2

Promoció
real

Promoció
0-2

Promoció
real

Promoció
0-2

Promoció
real

1r ESO

79%

86%

81%

94%

89%

95%

86%

95%

2n ESO

80%

86%

76%

83%

75%

91%

79%

90%

3r ESO

66%

74%

82%

89%

79%

89%

86%

93%

Font: elaboració pròpia. Nota: no s’inclou 4t ESO per ser final d’etapa.

Es pot veure que cada any, en tots els cursos d’ESO, hi ha aproximadament un 10% d’alumnes
que promocionen de manera forçosa, és a dir, sense haver assolit les competències mínimes per
a aquell curs. Ens proposam incidir en aquest aspecte per ajudar aquests alumnes en el
seu procés educatiu.
Fent una anàlisi de l’evolució dels alumnes que vam començar 1r d’ESO el curs 2013-2014,
podem veure que, quatre cursos després, el percentatge d’alumnes que van acabar 4t d’ESO i
van titular és del 57,52% (taula 6). Aquesta és una dada semblant a la mitjana de les Illes, però
que tanmateix volem millorar, dins el nostre propòsit de contribuir a reduir el fracàs escolar.
Taula 6. Titulació ESO per generacions (Font: SEDEIB)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

2013

113

2016

73

65

57,52

7

14

7

11

104

62,50
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(1)
Curs inicial de la generació.
(2)
Alumnat matriculat a 1r d'ESO sense comptar repetidors al mateix centre (hi pot haver repetidors que venen
d'altres centres).
(3)
Curs final de la generació.
(4)
Alumnat matriculat a 4t d'ESO dels que varen fer 1r al curs inicial de la generació.
(5)
Alumnat, que varen fer 1r d'ESO al curs inicial de la generació, que titula a final de curs.
(6)
% de titulació a ESO de l'alumnat que va fer 1r al curs inicial de la generació (inclou
l'alumnat que no ha tingut seguiment a les IB).
(7)
Alumnat, que va fer 1r d'ESO al curs inicial de la generació, que no titula a final de
curs.
(8)
Alumnat, que va fer 1r d'ESO al curs inicial de la generació, que ha repetit a 1r, 2n o 3r d'ESO.
(9)
Alumnat, que va fer 1r d'ESO al curs inicial de la generació, que s'ha matriculat a altres estudis al mateix centre
(normalment FPB).
(10)
Alumnat, que va fer 1r d'ESO al curs inicial de la generació, que s'ha matriculat a altres centres de les IB.
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(11)
Alumnat, que va fer 1r d'ESO al curs inicial de la generació, del qual es tenen dades de matrícula dins el
GestIB al curs final de la generació.
(12)
% titulació sobre l'alumnat amb seguiment.
(13)
Alumnat sense seguiment: alumnat, que va fer 1r d'ESO al curs inicial de la generació, del qual NO es tenen
dades de matrícula dins el GestIB al curs final de la generació.

Enllaçant amb el punt anterior, una altra dada que volem analitzar és l’evolució del nombre de
repetidors (taula 7). El nombre de repetidors en general ha baixant bastant respecte de l’inici del
període. Un dels factors que hi han influït ha estat la posada en marxa dels programes PMAR a
2n i 3r d’ESO a partir del curs 15-16. El curs passat i l’actual (les dades del 17-18 no s’inclouen,
però el global coincideix amb el curs anterior) hi ha un lleuger augment de les repeticions, i ens
proposam treballar per reduir-les i per millorar, en els casos en què un alumne hagi de
repetir curs, l’eficàcia d’aquesta mesura.
Taula 7. Percentatge alumnes repetidors
2013-14
Centre

2014-15

Illa

IB

Centre

2015-16

Illa

IB

Centre

2016-17

Illa

IB

Centre

Illa

IB

1r ESO

10%

8%

14%

10%

10%

13%

6%

6%

12%

6%

4%

10%

2n ESO

7%

6%

11%

9%

9%

11%

3%

5%

8%

9%

5%

9%

3r ESO

7%

4%

9%

10%

4%

9%

6%

6%

9%

6%

6%

8%

4t ESO

21%

10%

10%

16%

8%

9%

8%

6%

7%

9%

5%

7%

Total

12%

8%

12%

12%

9%

12%

6%

7%

10%

8%

6%

9%

Font: SEDEIB. Nota: No s’inclouen alumnes de PDC i PMAR pel canvi de les lleis educatives en aquest període, en
què es van solapar els dos sistemes.

Un dels punts forts del centre, a parer nostre, és el funcionament del departament d’Orientació i el suport
que es dóna a l’alumnat NESE, sempre tenint present el model inclusiu. A continuació es pot observar
l’evolució de l’alumnat NESE dels darrers cursos d’ESO.
Taula 8. Evolució percentatge alumnes NESE
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Centre

Illa

IB

Centre

Illa

IB

Centre

Illa

IB

Centre

Illa

IB

1r ESO

24%

18%

22%

23%

20%

22%

24%

29%

22%

23%

25%

23%

2n ESO

21%

19%

22%

25%

20%

22%

26%

23%

22%

19%

20%

22%

2n PMAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70%

61%

58%

3r ESO

21%

14%

15%

19%

15%

15%

19%

15%

15%

14%

17%

17%

3r PDC

93%

46%

40%

38%

54%

44%

-

-

-

-

-

-

3r PMAR

-

-

-

-

-

-

75%

48%

49%

87%

58%

46%

4t ESO

5%

10%

11%

11%

11%

12%

14%

12%

13%

21%

17%

17%
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4t PDC

41%

45%

37%

86%

45%

36%

28%

41%

41%

-

-

-

Tot ESO

21%

18%

20%

22%

18%

19%

22%

19%

20%

21%

20%

21%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SEDEIB.

Es pot constatar que el percentatge d’alumnat NESE a ESO del centre es manté estable, al
voltant del 21-22%, semblant o lleugerament per damunt de la mitjana de les IB i també de
Menorca. És una prioritat per al centre l’atenció i la inclusió de tot l’alumnat NESE.
Pel que fa a les proves externes, podem analitzar els resultats obtinguts en les proves IAQSE a
2n d’ESO el curs passat:
Taula 9. Resultat proves diagnòstic 2n ESO curs 16-17
esperada
al Global
Competències Puntuació de Puntuació
Ramis
(segons
índex
SEC*)
avaluades
consolidació
Ramis

Valor afegit Global centres
(diferència) públic IB

CL Anglès

515

517

549

32

482

CL Castellà

470

501

546

45

483

CL Català

470

519

554

35

491

Matemàtica

520

507

525

18

484

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de les proves IAQSE.

En general, els resultats obtinguts són satisfactoris, en comparació amb la mitjana de les llles
Balears.
Podem veure també l’evolució d’aquests resultats en el nostre centre des del curs 2009-2010:

Gràfic 1. Evolució resultats proves diagnòstic 2n ESO. Font: elaboració pròpia a partir dels resultats de les proves
IAQSE.

S’observa una tendència creixent en els resultats de totes les matèries avaluades.
En conjunt, s’ha de valorar com a positiva l’evolució dels resultats acadèmics, que demostren
l’eficàcia de les mesures de millora aplicades els darrers anys en l’àmbit del procés
d’ensenyament-aprenentatge, que cal continuar aplicant.
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1.2.2. Anàlisi de les dades referides a la convivència al centre
Un altre punt fort del centre és la gestió de la convivència (inclosa com a procés dins el SGQ). Ja
fa 12 anys que funciona una Comissió de convivència molt dinàmica, mitjançant la qual s’ha
aconseguit crear una cultura de diàleg i respecte entre tots els membres de la comunitat
educativa. Les mesures preses per afavorir la convivència aquests darrers cursos han millorat
significativament el clima al centre i el procés d'ensenyament-aprenentatge. Han disminuït les
conductes disruptives i els conflictes entre alumnat i entre alumne/a –professor/a. La comissió de
Convivència és una de les mes valorades en les enquestes de satisfacció del professorat (la nota
mitjana dels darrers quatre cursos és un 8,54, d’acord amb les dades agafades del document
MD030403 Resultats MEMORIA -Enquesta professorat funcionament de centre 2016-2017).
A continuació, apareix un quadre-resum de les actuacions de la comissió de convivència dels
darrers quatre cursos. L’augment d’actuacions que s’hi pot veure reflectit no vol dir que hi hagi
hagut un augment de la conflictivitat, sinó que han augmentat les intervencions de la Comissió.
Cal especificar que els dos darrers anys un grup molt reduït d’alumnes ha acumulat moltes
incidències.
Taula 10. Evolució actuacions comissió de Convivència
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Entrevistes amb famílies

28

29

39

46

Mediacions realitzades

24

25

38

41

Número d’expedients oberts

0

0

0

0

Reunions de la comissió

67

67

67

67

Incidències gestionades

236

203

203

361

Com darrerament observam, els nivells que necessiten més seguiment i intervencions per part de
la comissió de Convivència són els grups de 1r i 2n d'ESO. Creiem que la intervenció en aquests
grups és essencial, no només amb el treball que es fa des de Convivència, sinó també amb
l’adopció de mesures organitzatives i metodològiques que afavoreixin el treball en equip i la
inclusió.
Taula 11. Evolució incidències a ESO per nivells*
2015-16

2016-17

2017-18**

1r ESO

146

221

85

2n ESO

49

79

93

3r ESO

27

35

4

4t ESO

13

18

1

* Es van començar a recollir dades diferenciades per nivells el curs 15-16 **1r i 2n trimestre
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1.2.3. Actuacions realitzades (vinculades als àmbits d’intervenció establerts a la
convocatòria)
a) Organització pedagògica:
● Curs 2014-2015: “Pla de Millora: Ús del Treball Cooperatiu com a metodologia de
feina dins l'aula a 2n d’ESO”
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1C3yTHajFLFmzNEbMnji0G3ce_SwYutG7). La
iniciativa va sorgir a partir d'alguns membres de l'equip docent de 2n d'ESO (de les àrees
de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia, Català, Castellà, Anglès) i del
professorat de suport, a les hores de coordinació per a l'elaboració i seguiment de les ACI.
●

Curs 2015-2016: Pla de Millora: “Projecte d’innovació: El treball cooperatiu com a
metodologia de treball dins l’aula”
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1C3yTHajFLFmzNEbMnji0G3ce_SwYutG7). Va
ser una continuació de la feina iniciada el curs anterior. Hi van participar 9 professors (dels
departaments d’Orientació, Català, Anglès, Socials, Matemàtiques, Castellà i Física i
Química).

●

Curs 2016-2017: treball per projectes interdisciplinaris i grups cooperatius a 3 grups
de 2n d’ESO (2 grups ordinaris i el grup de PMAR)
(https://docs.google.com/document/d/1fVgLM2YTwj9n-PEMwYyJjtTUB0k3oB_OY4oBUdINc/edit). En les matèries de Català, Geografia i Història, Valors ètics i
Educació Física els alumnes dels diferents grups es mesclaven per treballar en grups
cooperatius. El resultat va ser un projecte recolzat per l’Ajuntament de Maó, que aquest
curs encara continua com a projecte municipal, fora de l’àmbit d’acció de l’institut, amb
alguns dels mateixos alumnes que van participar-hi, ara com a acció de voluntariat. Alguns
professors de Castellà també varen treballar per projectes (“Viajeimaginario” o el
curtmetratge Asesinato en la biblioteca) segons quines unitats de 1r d’ESO, tot i que la
col·laboració amb altres departaments fos puntual
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/175M9f3rH9DtXpqy7L5pWu9GHpCNtn3EO).

●

Curs 2017-2018: treball per projectes interdisciplinars i grups cooperatius a 1r i 2n
d’ESO. A 1r d’ESO hi han participat tots els grups, a les assignatures de Català, Biologia,
Castellà, Anglès, Música, EPV i Educació Física. El primer trimestre s’ha realitzat el
projecte “Una volta per l’Edat Mitjana espanyola” i durant el segon s’ha començat “El
berenar més saludable” (https://docs.google.com/document/d/1O_g3pwldQluwkS772n9lqqwPy2ikcWxffmiA86brmE/edit). A 2n d’ESO hi han participat els grups C i D a les matèries
de Català, Castellà, Anglès i Geografia i Història. A partir del segon trimestre s’hi han afegit
els grups A i B en l’assignatura de Català. El primer trimestre s’ha realitzat el projecte “El
meu gran amic”, en col·laboració amb el Casal de gent gran proper al centre
(https://docs.google.com/document/d/16YK2z_zlNxc_86PXdSNIXLKIsuBHM6vl4UY_nWAC
R4o/edit). En el segon trimestre s’ha començat el projecte “L’atles lingüístic de
l’institut”. Tant a 1r com a 2n també hi han participat els professors de suport. En total, hi
estan treballant 14 professors. Els equips de projectes han comptat amb 1 hora de reunió
setmanal (totalment insuficient).

●

Reducció dels llibres de text i treball en plataformes virtuals: L’ús del Moodle al centre està
molt generalitzat. Tots els departaments tenen els cursos preparats als Moodle i són una
minoria les matèries en què s’empra llibre de text, que és un recurs més i no la base de les
activitats d’aula. El canvi a aquesta metodologia va ser motivat per la necessitat d’adaptar
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les classes a les realitats dels nostres alumnes i als objectius marcats en les
programacions, centrats en l’adquisició de les competències clau. Els alumnes de 1r i 2n
d’ESO disposen dels miniportàtils (que necessiten renovació) i al centre hi ha 5 aules
d’informàtica que empren tots els grups. Tots els alumnes tenen un correu electrònic de
centre i un usuari de Moodle.
●

A part dels professors que han iniciat el treball per projectes al centre, cal dir que una gran
part del claustre també s’ha format en el canvi metodològic i ha començat a aplicar noves
maneres de treballar a l’aula, tant de manera interdisciplinar com en les seves matèries.

b) Inclusió:
● A 1r d’ESO, hi ha5 hores de suport a l’aula (tutoria, català, castellà, matemàtiques,
geografia i història) i 2 hores de suport més en petit grup (hores de lliure disposició).
● A 2n d’ESO, hi ha 6 hores de suport dins l’aula (tutoria, català, castellà, matemàtiques,
geografia i història i tecnologia). Tots els grups de 1r i 2n d’ESO tenen un cotutor del
departament d’Orientació (són els mestres de suport).
● A 3r d’ESO, hi ha 4 hores de suport dins l’aula (català, matemàtiques, geografia i història i
física i química).
● L’orientadora té damunt horari les hores de les tutories de 3r i 4t d’ESO.
● UECC: aquest curs és el primer que tenim una aula UEEC i el seu projecte curricular està
elaborat en base a les necessitats, capacitats i competències dels alumnes que hi
acudeixen dins del marc integrador del centre; és una proposta d’ensenyamentaprenentatge que té una aula-base i que utilitza al màxim els altres espais i activitats. Per
tant, és un grup obert a situacions d’aprenentatge, socials i de convivència amb tots els
altres grups i entorns del centre. S'ha de procurar sempre que sigui possible la participació
de l'alumne de la UEEC en els projectes i estratègies didàctiques globalitzadores, actives,
que parteixen de situacions contextualitzades i interdisciplinars. Els alumnes assisteixen de
forma regular a algunes sessions de Música, EPV, Educació Física del seu grup de
referència, que aquest any han estat de 1r d'ESO, i han participat en algunes activitats
puntuals amb altres grups. Uun objectiu prioritari del PIP que presentam és consolidar la
participació de l'alumnat de la UEEC en els projectes que es desenvolupin a 1r i 2n d'ESO,
que serà més puntual o continuada depenent de cada un dels alumnes, ja que la
individualització és un dels principis bàsics d'aquests alumnes i, per tant, serà en funció
dels objectius de cada proposta curricular individual que es decidirà el grau i la intensitat
d'implicació i participació i dels acords que a nivell d'equip docent es considerin més
adequats.

c) Gestió:
● Es posa molta cura en la selecció dels tutors i dels equips docents, especialment en els
cursos de 1r i 2n d’ESO, amb l’objectiu d’assolir la personalització dels processos
d'ensenyament-aprenentatge, l'atenció individualitzada a les necessitats educatives
especials, la connexió amb la família i l'entorn i les relacions personals professorsalumnes.
● Tots els grups de 1r, 2n i 3r d’ESO tenen un cotutor, que és el PT que fa el suport dins
l’aula al grup i qui coordina les reunions setmanals amb el professorat dels àmbits
lingüisticosocial i científic. A 4t d’ESO, la funció de cotutor la realitza l’orientadora, que té
damunt horari les hores de tutoria dels grups per poder desenvolupar aquesta funció.
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●

Els professors de l’equip de projectes aquest curs han tengut una reunió setmanal per a 1r
i una per a 2n d’ESO. Les hores de projectes amb el grup s’ha procurat, quan ha estat
possible, que fossin consecutives. El professorat de suport també ha participat en el
disseny dels projectes i en el treball a l’aula.

d) Formació:
● Curs 15-16: participació d’un professor del centre en la Trobada pedagògica de zona Visita a diferents centres de Catalunya: IES Quatre Cantons (Barcelona), IES Jacint
Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia) i IES Sins Cardener (Sant Joan de Vilatorrada) dins el
programa Treball per projectes, una passa més cap a la innovació i l’excel·lència.
● Curs 15-16: seminari formació de centre “Neurociència aplicada a l’aprenentatge”, impartit
per Anna Forés. Hi van participar 33 professors del claustre.
● Curs 15-16: formació de centre “Moodle i Google Drive”. 21 professors.
● Curs 16-17: formació de centre “Altres maneres de fer feina: el treball per projectes
flexibles”. 28 professors participants. Impartit per 2 professors del centre del grup de treball
per projectes de 2n d’ESO, amb ponències externes per part de docents de l’IES Antoni
Maura i de l’IES Cap de Llevant.
● Curs 16-17: formació de centre “Introducció a les eines per a tauletes i dispositius mòbils:
facilitat per connectar i explicar. Aplicacions i recursos educatius”.
● Curs 16-17: Participació a la I jornada de la xarxa d’instituts connectats pel canvi amb el
títol “Treballem per projectes” dia 12 de maig del 2017 a Palma. Hi van participar la cap
d’estudis Anna Riba i els professors Jean-Paul Álvaro, David Pelegrí i Conxi Cardona, que
van realitzar el treball per projectes a 2n d’ESO.
● Curs 17-18: formació de centre “Introducció al disseny de projectes de treball”, impartit per
GuidaAl·lès i Marta Simón. Hi participen 24 professors que estan elaborant projectes per
aplicar el curs que ve.
● Curs 17-18: formació en innovació i lideratge per a equips directius. Curs “De la gestió
tècnica a la gestió per a la transformació”. Hi ha participat la cap d’estudis.
● Curs 17-18: participació a la II Jornada “Qualitat per a la Innovació”. La cap d’estudis hi va
participar i va presentar una experiència.
● A més, una trentena de professors del claustre han fet formació en Gestió de l’aula, atenció
plena i creativitat (dins el marc d’Educació Emocional, març de 2018), Gamificar l’aula
(maig de 2017), Neurodidàctica i gamificació (març de 2018), Jornades d’Educació
“Transformant l’educació” (abril 2018), entre d’altres.
e) Avaluació competencial i formativa dels aprenentatges:
Per tal de dur endavant una avaluació competencial i formativa, la implantació de l’aprenentatge
basat en Projectes és una eina que facilita molt aquest punt. Tant als projectes que s’han fet a 1r
d’ESO com als de 2n d’ESO, els estudiants i els professors han hagut de reflexionar continuament
sobre allò que estaven aprenent, com ho estaven aprenent i per què estaven aprenent.
Aquestes valoracions les poden fer de manera individual o en grup, facilitant la relació entre iguals,
i posat damunt la taula les competències clau que els nostres alumnes han d’arribar a aconseguir:
aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a aprendre.
La reflexió sobre l’aprenentatge de l’alumne, des dels projectes que s’han dut a terme en el
Centre, s’ha fet mitjançant diferents instruments que ens han permès valorar el seu
desenvolupament en tots els àmbits:
- diaris d’aula
- rúbriques
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-

graelles d’autoavaluació i coavaluació
presentacions públiques (exposicions orals)
entrevistes i qüestionaris
activitats artístiques i musicals,
observació sistemàtica de l’alumne, etc.

Els projectes ens han donat l’oportunitat de tenir evidències més clares del que l’alumne ha après,
perquè ens han deixat analitzar esborranys del que anaven fent, textos orals i escrits, produccions
audiovisuals o representacions gràfiques, etc. Es pot avaluar no només el producte final (que seria
com l’examen en el mètode tradicional) sinó també el seu procés. Ens permet observar molt més
l’alumne, regular el seu aprenentatge, valorar la seva participació i implicació en el treball, etc.
Però no només el professor valora el grau d’aprenentatge de l’alumne, sinó que ell mateix es
valora (autoavaluació) i valora la resta dels seus companys (coavaluació). Els estudiants aprenen
a fer avaluació entre iguals per donar i rebre crítiques i, d’aquesta manera, millorar els seus
projectes i els dels seus companys. Les eines més habituals són rúbriques, enquestes,
dinàmiques d’aula, etc.
Moltes vegades, les activitats que es fan a un projecte sorgeixen de la revisió i crítica dels
alumnes. Ells són elements actius en el seu procés d’aprenentatge. Revisar allò que s’està fent
per millorar-lo és molt important. És el que dóna la base a l’avaluació formativa; no només els
professors donen feed-back als alumnes sinó que els alumnes mateixos avaluen el seu
aprenentatge i el dels seus companys.
Revisar els coneixements que vas adquirint ajuda els estudiants a consolidar allò que han après i
a pensar com poden aplicar aquells coneixements al projecte. Reflexionar sobre les competències
adquirides permet que els alumnes tenguin clar per a què serveixen aquelles competències i com
poden ajudar-los en el futur.
f) Convivència:
La nostra política de convivència es basa en la “convivència pacífica”, que no és aquella exempta
de conflictes sinó aquella on els conflictes es resolen de forma no violenta. Aquesta visió de la
convivència al centre fa que es potenciï la prevenció de situacions d’enfrontament, el diàleg i la
mediació. D’altra banda, es potencia i es fomenta molt el diàleg entre alumnes, i entre alumnes i
professors.
La comissió de Convivència i Mediació està formada pel director, les dues cap d’estudis d’ESO,
una orientadora i 6 professors més, un dels quals és la coordinadora. En les reunions setmanals
es tracten tots els casos d’incidències que s’han produït, es decideix si hi d’haver cap sanció i es
fa un seguiment dels casos. A més, els membres de la Comissió de convivència són els
responsables del Pla de resolució de conflictes: d’acord amb aquest Pla, l’assignatura de Valors
ètics a 1r d’ESO és impartida per professores de la Comissió de Convivència (1 hora setmanal per
cada grup); a 2n d’ESO, 1 de les hores de lliure disposició de cada grup es dedica a Convivència i
mediació (la imparteix la coordinadora de la Comissió); i a 3r d’ESO, s’ofereix una assignatura
optativa de Mediació i resolució de conflictes (2 hores setmanals, de lliure disposició). Aquesta
distribució està recollida a la Concreció curricular.
Hi ha una col·laboració constant amb la Inspecció Educativa i amb serveis externs com la policia
tutor, la policia nacional, els serveis socials, Ibsalut, etc. Les actuacions realitzades queden
recollides al Llibre de seguiment de cada grup. També s’organitzen activitats puntuals com la
celebració del dia de la no violència o el dia de la dona, campanyes de recollida d'aliments i
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material escolar, trobades d’alumnes mediadors de Menorca, etc.
Pel que fa a la gestió de la convivència, per a tota la Comissió, el centre hi destina 8 hores lectives
i 5 de complementàries, a part de les 2 hores de reunió setmanal per a cada membre de la
Comissió.
g) Famílies:
● curs 17-18: formació en centre amb famílies “Com podem millorar la relació famíliaescola?”, dins el programa per al Foment d’entorns col·laboratius. Hi van participar 15
professors i 8 mares. El resultat d’aquesta formació va ser un nou format de reunió inicial
dels tutors amb les famílies, que s’aplicarà a partir del curs que ve (s’ha fet una revisió i
actualització del NM020509 Guió reunió inicial amb pares).
● També comptam amb les famílies en la realització d’algunes activitats de centre, tant
lectives com complementàries (tallers de tutoria, banc de llibres, visites, etc.)
h) Autoavaluació:
● Curs 16-17: El director i tres professors més del centre van participar, juntament amb els
centres de primària M. Lluïsa Serra i Margalida Florit de Ciutadella i l’IES Biel Martí de
Ferreries, en una jornada de formació sobre els grups APEI, les seves fases i les diferents
eines de negociació i observació dels professors a l’aula, impartida per Rosa Ríos, membre
dels grups APEI de Barcelona, i inspectora. En la trobada s’establiren grups de tres
persones per actuar com a observadors o observats en les dues sessions que es
realitzaren posteriorment als centres implicats. A més, es va fer una tercera sessió de
retorn i avaluació de tots els participants.
● curs 16-17: el centre va participar, juntament amb els altres centres de la xarxa de Qualitat,
en l’elaboració i posada en marxa d’una Eina d’autoavaluació de centres. L’EMQ la va
aplicar al centre i en va analitzar tots els àmbits, si bé de manera superficial. Els punts forts
i àrees de millora es comentaran més endavant.
● curs 17-18: l’Eina d’autoavaluació s’està aplicant actualment via CCP (àmbit 5:
Ensenyament-aprenentatge) i via Claustre (àmbit 1: Visió estratègica). Els resultats
serviran per elaborar el Pla estratègic 2018-2022, derivat del nou Projecte de direcció, que
comparteix el plantejament d’aquest Pla d’Innovació, com es detallarà més endavant.
1.2.4. Punts forts i àrees de millora
De les dades analitzades prèviament, de l’eina d’autoavaluació aplicada el curs passat, de les
propostes de millora extretes de les quatre darreres memòries, i del projecte de direcció i que
presenta aquest equip directiu (al qual han fet aportacions el claustre, les famílies, els alumnes i el
PND), n’hem extret els següents punts forts i àrees de millora:
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

Millora progressiva de tots els indicadors de Percentatges de promoció forçosa i promoció
resultats acadèmics (interns i externs)
amb pendents
Resultats de 2n d’ESO
Atenció a la diversitat/funcionament
Departament d’Orientació

del Inclusió alumnes UECC
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Introducció de metodologies innovadores i Sistematitzar el treball i l’avaluació de les
autoavaluació. Formació en aquests àmbits
competències.
Gestió de la convivència

Coordinació i treball en xarxa amb altres
centres de l’entorn

Seguiment tutorial i configuració dels equips Autoavaluació
docents
professors

i

coavaluació

alumnes

i

Participació dels alumnes i les famílies

Espais i infraestructures

Funcionament de la biblioteca escolar

Coordinació didàctica i treball
(departaments i equips docents)

Sistema de gestió de qualitat

Difusió bones pràctiques (en el centre i fora del
centre)

en

equip

1.2.5. Relació amb els documents i projectes del centre
Com hem esmentat més amunt, l’actual equip directiu presenta un Projecte de direcció
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1C3yTHajFLFmzNEbMnji0G3ce_SwYutG7)
per
als
propers quatre anys que té com a línia estratègica la innovació educativa. En conseqüència,
s’elaborarà un Pla estratègic que se centrarà en aquests aspectes.
Consideram molt adient l’elaboració del present Pla d’Innovació en aquest moment, ja que mostra
una coherència en l’estratègia, gestió i projecció del centre.
El Projecte Educatiu del Centre (es pot consultar a www.iesjoanramis.org) està en contínua
renovació. S’ha acabat de redactar una revisió del Pla d’Acció Tutorial que resta només pendent
de l’aprovació del claustre. El Projecte Lingüístic de Centre es va renovar el curs 2016-2017, així
com el Pla de Convivència; i el Pla d’Atenció a la Diversitat, es va aprovar a final del 2015-16,i el
curs passat es va afegir com a annex la programació curricular del projecte UEEC. Estam
preparant per al tercer trimestre d’aquest curs una revisió de la Missió, Visió i Valors del centre, i
una revisió de la concreció curricular per al curs que ve, per tal d’incloure-hi els acords derivats del
nou projecte de direcció i d’aquest PIP.
Tanmateix, tot i la revisió programada per al proper curs, l’actual PEC ja inclou, dins la concreció
curricular, els aspectes següents:
-

-

-

el treball per competències, amb les dimensions d’aquestes, i la manera com es treballen
en el centre.
l’adequació de la metodologia al treball competencial, la integració dels aprenentatges de
les diverses àrees, el treball en equip de professorat i alumnat, els diferents estils
d’aprenentatge, el canvi del rol del professorat, el disseny de situacions d’aprenentage
complexes, etc.
els acords de centre en relació a l’avaluació: activitats d’avaluació diverses i variades,
avaluació del grau d’assoliment de les competències, incorporació de l’autoavaluació i la
coavaluació, rúbriques d’avaluació de les competències
els mecanismes de coordinació del professorat
Els diversos programes destinats a millorar l’ensenyament-aprenentatge dels alumnes
(PALIC, PAD, PMAR , etc.).
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D’altra banda, el fet de formar part de la xarxa de centres amb SGQ ens permet tenir
sistematizada la manera com es planifiquen, es realitzen, s’avaluen i es modifiquen tots els
processos del centre. Una vegada completada la revisió de la Concreció Curricular del Centre,
serà necessari replantejar alguns processos i/o macroprocessos per tal d’adequar aquest mapa
als canvis establerts en matèria d’innovació. Les polítiques del centre, pedagògica, lingüística,
mediambiental, de personal, de convivència, d’extraescolars i de qualitat hauran d’estar d’acord
amb l’enfocament recollit en aquesta concreció curricular.
Els objectius del pla estratègic de centre també tenen relació amb la consecució de les
competències bàsiques. Els objectius, organitzats en àrees de millora, podran ser assolits en la
mesura que siguin assolides també les competències bàsiques, per exemple: l’educació de
qualitat i la millora dels resultats acadèmics són conseqüència de l’adquisició de les competències.
Al seu torn, algunes d’aquestes àrees de millora, com ara la innovació i l’aprenentatge, la millora
dels recursos del centre i la gestió de qualitat permetran també l’assoliment de les competències.
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2. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS I D'INDICADORS D’AVALUACIÓ, EN RELACIÓ AMB ELS ÀMBITS
D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA
OBJECTIU 1: Millorar l’aprenentatge dels alumnes a partir del desenvolupament de les competències
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
INDICADORS

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ
REFERÈNCIA

CURS 18-19

RESPONSABLES
CURS 19-20

- Nombre de grups que
treballen per projectes
interdiciplinaris.
-Nombre de departament
implicats en el treball per
projectes interdisciplinaris.

- Implementació del treball per -5 grups de 1r d’ESO i 2
projectes interdisciplinaris a de 2n, no sistematizat.
l’ESO.
- 8 departaments, no en
tots els projectes.

- millora del percentatge
d’alumnes
que
promocionen amb tot
aprovat a 1r i 2n d’ESO.

- aconseguir que un nombre 71% alumnes amb tot 75% a 1r d’ESO
més gran d’alumnes de 1r i 2n aprovat a 1r ESO
d’ESO promocioni amb tot
aprovat.
57% alumnes amb tot 60% a 2n d’ESO
aprovat a 2n d’ESO

- concreció curricular que
reflecteixi el treball de les
competències

- actualització de la concreció
curricular del centre per adaptarla al treball competencial

Revisió de la CC feta i
aprovada

- increment del nombre de
professors amb formació
en
ABP
i/o
altres
metodologies innovadores

continuar
formació
al - 24 professors han fet la
professorat sobre ABP i/o altres formació de centre
metodologies innovadores

increment
6 increment
10 - equip directiu
professors (en total 30 professors (en total - CEP
professors formats)
40
professors - claustre
formats)

- Grau de satisfacció - Incloure preguntes referides al Nota 7,64 alumnes
d’alumnes i professors treball cooperatiu i l’ABP en les Nota 7,23 professorat
respecte del procés d’E-A enquestes de satisfacció de
professors i alumnes

- curs 18-19: almenys - curs 19-20: almenys - equip directiu
tots els grups de 1r tots els grups de 1r i - CCP
d’ESO
2n d’ESO
- equips docents
- curs 18-19: almenys - curs 19-20: almenys
6 departaments.
8 departaments.

7,75 alumnes
7,5 professorat

78% a 1r d’ESO

- equip directiu
- CCP
- equips docents

63% a 2n d’ESO
- equip directiu
- CCP
- claustre

8 alumnes
8 professorat

- equip directiu
- EMQ

OBJECTIU 2: Atendre la diversitat de l'alumnat i millorar la inclusió.
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: INCLUSIÓ
INDICADORS

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ
REFERÈNCIA

CURS 18-19

- 5 hores de suport dins
l’aula a 1r d’ESO
- 6 hores de suport dins
l’aula a 2n d’ESO

- 6 hores més de suport
dins l’aula a 1r d’ESO
(11 en total)
- 6 hores de suport dins
l’aula a 2n ESO

Increment del nombre
d’hores de suport dins
l’aula a 1r i 2n d’ESO

Augmentar les hores de
suport dins l’aula a 1r i
2n d’ESO (participació
dels
PT
en
els
projectes)

Increment
de
les
activitats
realitzades
conjuntament amb aula
UECC

Programació d’activitats 4 activitats
de
les
distintes
matèries
amb
els
alumnes
de
l’aula
UECC

Nombre de professors
que utilitzen estructures
de treball cooperatiu a
l’aula a ESO

Utilització d’estructures No
hi
ha
de treball cooperatiu a recollides
les classes a ESO

RESPONSABLES
CURS 19-20
- 11 hores de suport - equip directiu
dins l’aula a 1r d’ESO
departament
- 10 hores de suport d’Orientació
dins l’aula a 2n d’ESO

- Almenys 8 activitats al - Almenys 10 activitats
llarg del curs
al llarg del curs

dades - Almenys 30% dels - Almenys 50% dels
professors d’ESO
professors d’ESO

- equip directiu
departaments
didàctics
- equips docents
- equip directiu
- equips docents
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OBJECTIU 3: Incentivar la feina en equip del professorat i fer difusió i intercanvi de bones pràctiques
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: GESTIÓ
INDICADORS

Seguiment dels acords
presos a les reunions
de
coordinació
de
professorat.
Nombre de reunions de
coordinació

ACTUACIONS

Realitzar reunions de
coordinació
d’equips
docents de manera
periòdica

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

REFERÈNCIA

CURS 18-19

CURS 19-20

1
reunió
setmanal
equips de projectes
2 reunions trimestrals
equips docents

1
reunió
setmanal
equips de projectes
3 reunions trimestrals
equips docents

1
reunió
setmanal
equips de projectes
5 reunions trimestrals
equips docents

- equip directiu
- equips docents
- CCP
- EMQ

Banc
de
bones Creació d’un banc de No hi ha cap recull de Banc
de
bones Actualització del banc - equip directiu
pràctiques compartit pel bones
pràctiques bones pràctiques
pràctiques creat
de bones pràctiques
- claustre
professorat
pedagògiques al Drive
Reunió/jornada
d’intercanvi
d’experiències

Realització
de No es fan jornades
reunions/jornades
internes
d’intercanvi
internes
d’intercanvi d’experiències
d’experiències

Almenys
una
reunió/jornada al curs
d’intercanvi
d’experiències (nombre
de
professors
participants)

Almenys
una - equip directiu
reunió/jornada al curs - claustre
d’intercanvi
d’experiències

Registre de la difusió
de bones pràctiques

Divulgació de bones No hi ha referència
pràctiques mitjançant la
web del centre, la
premsa i les xarxes
socials

Creació i actualització Manteniment
sistemàtica d’un apartat registre
de bones pràctiques a
la web.

del

-

equip directiu
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OBJECTIU 4: Incrementar la participació de les famílies
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: FAMÍLIES
INDICADORS

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ
REFERÈNCIA

RESPONSABLES

CURS 18-19

Increment del nombre
de
famílies
que
participen
en
la
formació en entorns
col·laboratius

- Continuar la formació - 8 famílies participants 12
conjunta professorat i en la formació
participants
famílies
formació

Increment
de
la
satisfacció
de
les
famílies
(enquestes
acollida i funcionament
de centre)

- Canvis de dinàmica
en
reunions
amb
famílies
- Lliurament enquestes
satisfacció
de
les
famílies

CURS 19-20

famílies 18
en
la participants
formació

- 8,97 nota enquesta Nota
enquesta
acollida famílies
- 7,85 nota enquesta acollida famílies ⋝ 8,7
sobre funcionament del Nota
enquestes
centre
funcionament
del

-

Nota

-

Nota

Com a
famílies

Com a mínim 5 famílies

Increment del nombre
de
projectes
que
inclouen la participació
de les famílies

- Disseny de projectes 1 projecte de 1r d’ESO
que
incloguin
participació
de
les
famílies
(com
a
espectadors o com a
experts)

- almenys 1 projecte
per nivell que inclogui
participació
de
les
famílies

enquesta

- equip directiu
- EMQ

enquestes

funcionament
centre ⋝ 8,5

- Elaboració d’activitats No hi ha referències
en
què
s’inclogui
participació
de
les
famílies en les activitats
de centre

- equip directiu
- CEP

acollida famílies ⋝ 9

centre ⋝ 8
Increment del nombre
de
famílies
que
participen
en
les
activitats de centre

famílies
en
la

mínim

del

10

- equip directiu
- claustre
comissions
coordinacions

i

- almenys 2 projectes - equip directiu
per nivell que inclogui - equip de disseny de
participació
de
les projectes
famílies
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OBJECTIU 5: Augmentar les col·laboracions amb altres centres educatius i entitats de la zona
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: RELACIÓ AMB L’ENTORN
INDICADORS

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ
REFERÈNCIA

CURS 18-19

amb Almenys 1 projecte per
amb nivell
que
impliqui
col·laboració
amb
centres i/o entitats de
l’entorn

RESPONSABLES
CURS 19-20

Increment del nombre
de
projectes
que
impliquin col·laboració
amb centres i/o entitats
l’entorn

Elaboració de projectes 1
projecte
que
impliquin col·laboració
col·laboració
amb l’entorn
centres i/o entitats de
l’entorn

Almenys 2 projectes - equip directiu
per nivell que impliquin - equip de disseny de
col·laboració
amb projectes
centres i/o entitats de
l’entorn

Increment del nombre
d’activitats
conjuntes
amb escoles o IES de
l’entorn

Disseny d’activitats de No hi ha valor recollit Almenys 1 activitat per Almenys 2 activitats per
centre i/o nivell/grup de referència
nivell
amb
alguna nivell
amb
alguna
conjuntament
amb
escola o IES de l’entorn escola o IES de l’entorn
escoles o IES de
l’entorn

- equip directiu
- CCP
- claustre
comissions
coordinacions

i
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OBJECTIU 6: Millorar l’avaluació de les competències
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: AVALUACIÓ COMPETENCIAL I FORMATIVA DELS APRENENTATGES
INDICADORS

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ
REFERÈNCIA

Actualització
de
concreció curricular

la Revisió de la concreció
curricular per adaptar
l’avaluació
de
les
competències

Nombre
de
departaments que fan
servir
rúbriques
d’avaluació
de
competències

Creació
i No hi ha referència
implementació
de
rúbriques d’avaluació
de competències

CURS 18-19

RESPONSABLES
CURS 19-20

Actualització de la CC

Almenys
departaments

30% Almenys
departaments

- equip directiu
- CCP
- claustre

60%

- equip directiu
- CCP
- claustre
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OBJECTIU 7: Incrementar i consolidar mecanismes d’autoavaluació i coavaluació de centre
ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: AUTOAVALUACIÓ
INDICADORS

ACTUACIONS

TEMPORITZACIÓ
REFERÈNCIA

Concreció
curricular
que
inclogui
mecanismes
autoavaluació
i
coavaluació de centre

Actualització de la CC
per
incloure-hi
els
mecanismes
d’autoavaluació
i
coavaluació
del
professorat i del centre

CURS 18-19

CURS 19-20

Actualització CC feta i
aprovada

Increment del nombre Formació
del 4 professors formats en 10 professors formats
de professorat format professorat en APEI
APEI
en APEI
Aplicació
Eina
autoavaluació SGQ

RESPONSABLES

- equip directiu
- CCP
- Claustre

15 professors formats
en APEI

- equip directiu
- CEP

Sistematització
de - Eina autoavaluació - Eina autoavaluació - Eina autoavaluació - equip directiu
aplicada almenys a un aplicada almenys a un - EMQ
l’aplicació de l’Eina aplicada a 2 àmbits
àmbit
àmbit
- CCP
autoavaluació
de
- claustre
centres del SGQ
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3. GESTIÓ DEL PLA
El PIP s’integrarà dins la PGA dels cursos 2018-2019 i 2019-2020. Allà es recolliran els objectius i
indicadors establerts, concretats en el Pla Anual.

3.1. Atribució de responsabilitats
En l’apartat 2 d’aquest Pla, s’ha fet constar, per a cada objectiu, qui en són els responsables. A
continuació es descriu breument l’atribució de responsabilitats.
● L’equip directiu és l’impulsor i principal responsable del Pla. S’encarregarà d’organitzar i
garantir el bon funcionament de tots els equips, la formació del professorat i l’avaluació del
Pla. Tot i així, en el marc d’un lideratge compartit i horitzontal, l’atribució de responsabilitats
queda repartida:
● Equips de projectes de 1r i 2n d’ESO: encarregats d’aplicar l’ABP a l’aula, de planificar,
coordinar i avaluar aquesta tasca i de col·laborar en el disseny de nous projectes. D’aquest
equip, també en formarà part un professor de suport. Aquests equips es formaran de la
manera més heterogènia possible, intentant que a cada nivell hi hagi professors de
diferents departaments. Els professors que formaran part d’aquest equip són persones
formades en l’ABP i implicades en el projecte del centre. Cada equip tindrà un coordinador
i un cap d’estudis encarregat de la supervisió.
● Equips de disseny de projectes de 1r i 2n d’ESO: formats per 4-5 professors de cada nivell.
Aquest equip és l’encarregat de modificar els projectes que s’han implantat a partir de
l’avaluació que ha fet l’equip de projectes. També s’encarregarà de dissenyar els nous
projectes coordinadament amb l’equip aplicador. Hi haurà un coordinador de cada equip de
disseny i un cap d’estudis encarregat de la supervisió.
● Equips de tutors: encarregats del seguiment individualitzat dels alumnes, juntament amb
els cotutors, es reuneixen setmanalment amb la cap d’estudis i l’orientadora. S’intentarà
que els tutors siguin professors de projectes.
● Equips docents: participin o no en els projectes, són responsables del treball competencial
i de l’avaluació formativa de tots els alumnes. Es prioritzarà la reducció dels equips docents
de cada nivell. A les matèries que participen en els projectes, hi haurà 1 professor (o
màxim 2) per a tots els grups.
● CCP: és la responsable de supervisar el correcte funcionament del Pla. Farà el seguiment i
l’avaluació d’aquest i, a més, durà tasques de coordinació entre els diferents departaments
per tal d’analitzar els currículums i anar fent la integració global d’aquests.
● Equip de millora: com a encarregat d’anar revisant el processos del SGQ és el responsable
de, coordinament amb l’equip de disseny, anar introduint els canvis necessaris en els
diferents processos del sistema i la documentació derivada d’aquest Pla.
● Comissió de convivència: seguirà proposant i desenvolupant activitats de gestió positiva
del conflicte i creació d’un clima positiu de convivència (mediació escolar, resolució de
conflictes, educació emocional, etc.).
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3.2. Organització i distribució de recursos
OBJECTIU

ACTUACIONS

RECURSOS
MATERIALS

HORES
LECTIVES

Millorar
l’aprenentatge
dels alumnes a
partir del
desenvolupam
ent de les
competències

Implementació del
treball per
projectes
interdisciplinaris a
l’ESO.

Adquisició de 50
Chromebooks: el
centre podria
assumir-ne la compra
de 25 i es demana a
la Conselleria la
dotació econòmica
per als altres 25
(7.500 euros).

6 hores setmanals
projectes a 1r
ESO: 1 h de les
matèries Català,
Castellà, Anglès,
Música, Geografia
i Història i
Biologia.

Garantia d’una xarxa
Wifi potent
Ambientació aules i
compra de material
per als projectes: es
gestionarà amb el
pressupost del
centre.

1 h setmanal per
al coordinador de
cada equip de
projectes: 2 h
setmanals.

HORES
COMPLEMENTÀRIES
Equip projectes 1r
ESO: 1 h setmanal
Equip projectes 2n
ESO: 1 h setmanal
Equip disseny
projectes 1r ESO: 1 h
setmanal
Equip disseny
projectes 2n ESO: 1 h
setmanal

1 h setmanal per
al coordinador de
cada equip de
disseny de
projectes: 2 h
setmanals.
4 h setmanals per
a gestió
d’incidències
informàtiques.

Atendre la
diversitat de
l'alumnat i
millorar la
inclusió.

Augmentar les
hores de suport
dins l’aula a 1r i
2n d’ESO
(participació dels
PT en els
projectes)

1 PT en les hores
de projectes: 6 h
setmanals per 5
grups de 1r
d’ESO: 30 h
setmanals. (1819).

1 hora reunió setmanal
PT i professors àmbit
lingüisticosocial i 1
hora reunió PT i
professors àmbit
científic a 1r i 2n
d’ESO

S’afegiran els
grups de 2n a
partir del curs 1920.
Incentivar la
feina en equip
del professorat
i fer difusió i
intercanvi de
bones
pràctiques

Realitzar reunions
de coordinació
d’equips docents
de manera
periòdica

1 reunió setmanal
equips de projectes
3 reunions trimestrals
equips docents

A 2n d’ESO, per al curs 2018-2019, es dedicaran a projectes les hores i els grups que acordin els
departaments interessats. El curs 2019-2020 se sistematitzarà a tots els grups. Per això, per al
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curs 18-19, no es demanen hores lectives específiques per a 2n d’ESO, sinó que s’assumiran amb
els recursos del centre. En l’actualització per al curs 19-20 es faran constar aquestes hores.
TOTAL HORES LECTIVES DEMANADES: 38 H (2 professors)
TOTAL RECURSOS ECONÒMICS DEMANATS: 7.500 euros.
Mesures per assolir una visió compartida de centre
● La revisió de la concreció curricular prevista per al curs 2018-2019 permetrà una
actualització de la pràctica educativa del centre, construïda a partir de la visió compartida
de tot el claustre.
Mesures d’acollida, formació i acompanyament dels mestres i professors nous
● El centre té definit en el SGQ el procés d’acollida als professors nous i la formació que
se’ls ofereix cada any a principi de curs.
Mesures de participació de les famílies en les activitats del centre
● Es continuarà la formació en entorns col·laboratius iniciada aquest curs conjuntament amb
les famílies.
● Els equips de projectes dissenyaran aquests tenint en compte la participació que hi poden
tenir les famílies.
● Els equips docents i les distintes comissions del centre (extraescolars, medi ambient i
salut, biblioteca, etc.) també tindran en compte la participació de les famílies en les
activitats que s’organitzin.

3.3. Temporització
A partir dels objectius establerts en l’apartat 2 d’aquest Pla i de les mesures previstes en la gestió
(apartat 3), l’equip directiu realitzarà la planificació necessària per a la seva aplicació a partir del
curs 2018-2019.

4. PLA DE FORMACIÓ VINCULAT AL PROJECTE EDUCATIU DE
CENTRE
Les línies estratègiques previstes en el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat
que es relacionen amb el nostre pla de formació són les següents:
1. La formació contextualitzada i vinculada a la millora de les pràctiques educatives, al
rendiment i a la millora dels resultats dels processos d’aprenentatge:
● Metodologies innovadores d’aprenentatge que facilitin el treball per competències com el
treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge experiencial, l’aprenentatge
basat en problemes o l’aprenentatge amb sentit.
● Metodologies i procediments per desenvolupar el pensament creatiu, lateral, intuïtiu,
sistemàtic i reflexiu.
● Metodologies per afavorir la recerca dins l’aula, l’avaluació dels processos d’aprenentatge i
la innovació educativa.
2. La formació per a la convivència amb recursos i tècniques de desenvolupament personal,
gestió emocional, habilitats comunicatives i de relació per millorar les competències personals
del docent, generar expectatives positives a l’alumnat i millorar el clima de l’aula i les habilitats
emocionals i socials de l’alumnat.
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3. La formació per a la millora de la gestió dels centres i els equips de treball que contempli la
competència per exercir la funció directiva, el lideratge pedagògic, la coordinació docent, la
facilitació de grups, la dinamització i l’assessorament de la formació.
La formació en el centre realitzada ja en aquesta línia s’ha detallat a l’apartat 1.
Se sol·licitarà l’assessorament del CEP per dissenyar una formació de centre per als cursos 20182019 i 2019-2020 centrada, d’acord amb els objectius detallats a l’apartat 2, en:
- autoavaluació i coavaluació d’alumnes i professors. Avaluació de les competències.
- aprofundiment en estratègies de treball cooperatiu i ABP.
- convivència i educació emocional.
- gestió d’equips i coordinació docent.
- visites a centres referents en innovació.

5. PREVISIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
El Pla d’innovació pedagògica estarà inclòs dins el SGQ i, per tant, tots els objectius i indicadors
establerts formaran part del Pla anual en les PGA dels cursos 2018-2019 i 2019-2020. El
seguiment i avaluació del Pla es realitzarà mitjançant els indicadors esmentats i quedarà recollida
en la Revisió del sistema.
Objectius

Indicadors

Freqüència
revisió

Responsable
seguiment

Seguiment de les
programacions i
memòries del
departaments

Trimestral

Cap d’estudis

Millora del percentatge
d’alumnes que promocionen
amb tot aprovat a 1r i 2n
d’ESO.

Resultats acadèmics

Trimestral

Cap d’estudis

Concreció curricular que
reflecteixi el treball de les
competències

Actes de la CCP:
mesures adoptades i
acords presos
Document revisió CC

Anual

CCP
Equip directiu

Increment del nombre de
professors amb formació en
ABP i/o altres metodologies
innovadores

Seguiment de la
programació i
memòries dels
departaments

Trimestral

Cap d’estudis

Grau de satisfacció de
professors i alumnes amb el
procés d’E-A

Enquestes de
satisfacció de
professors i alumnes

Anual

Cap d’estudis/
Coordinador
de Qualitat

Increment del nombre d’hores
de suport dins l’aula a 1r i 2n
d’ESO

Horaris dels grups

Anual

Cap d’estudis

Increment de les activitats

Seguiment de la

Trimestral

Cap d’estudis

Nombre de grups que treballen
per projectes interdisciplinaris.
Nombre de departament
implicats en el treball per
projectes interdisciplinaris.

Millorar
l’aprenentatge
dels alumnes a
partir del
desenvolupament
de les
competències

Atendre la
diversitat de
l'alumnat i
millorar la
inclusió

Instruments

Memòria del
departament
d’Orientació
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Incentivar la feina
en equip del
professorat i fer
difusió i
intercanvi de
bones pràctiques

Incrementar la
participació de
les famílies

Augmentar les
col·laboracions
amb altres
centres educatius
i entitats de la
zona

realitzades conjuntament amb
aula UECC

programació i
memòries dels
departaments

Nombre de professors que
utilitzen estructures de treball
cooperatiu a l’aula a ESO

Seguiment de la
programació i
memòries dels
departaments

Trimestral

Cap d’estudis

Seguiment dels acords presos
a les reunions de coordinació
de professorat.
Nombre de reunions de
coordinació

Actes de les reunions
d’equips docents
(seguiment mesures
adoptades i acords
presos)

Trimestral

Equip directiu

Banc de bones pràctiques
compartit pel professorat

Materials del banc

Trimestral

Equip directiu

Reunió/jornada d’intercanvi
d’experiències

Actes de les reunions
Materials elaborats

Anual

Equip directiu

Nombre de notícies publicades
(web, premsa, xarxes)

Pàgina web del centre
Recull de premsa

Trimestral

Cap d’estudis

Increment del nombre de
famílies que participen en la
formació en entorns
col·laboratius

Memòria de la
formació en entorns
col·laboratius

Anual

Equip directiu

Increment de la satisfacció de
les famílies

Enquestes acollida i
funcionament de
centre (inclou
ensenyamentaprenentatge)

Anual

Cap d’estudis
/coordinador
de Qualitat

Increment del nombre de
famílies que participen en les
activitats de centre

Seguiments de les
programacions i
memòries dels
departaments i
comissions

Anual

Caps de
departament,
coordinadors i
equip directiu

Increment del nombre de
projectes que inclouen la
participació de les famílies

Memòries dels
projectes

Trimestral

Coordinadors
dels projectes i
equip directiu

Increment del nombre de
projectes que impliquin
col·laboració amb centres i/o
entitats l’entorn

Memòries dels
projectes

Trimestral

Coordinadors
dels projectes i
equip directiu

Increment del nombre
d’activitats conjuntes amb
escoles o IES de l’entorn

Seguiments de les
programacions i
memòries dels
departaments i
comissions

Anual

Caps de
departament,
coordinadors i
equip directiu

Actualització de la concreció
curricular

Actes de la CCP
(seguiment acords
presos)
Document revisió CC

Anual

CCP
Equip directiu

Nombre de departaments que

Seguiments de les

Trimestral

CCP

Millorar
l’avaluació de les
competències
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Incrementar i
consolidar
mecanismes
d’autoavaluació i
coavaluació de
centre

fan servir rúbriques d’avaluació
de competències

programacions i
memòries dels
departaments

Concreció curricular que
inclogui mecanismes
autoavaluació i coavaluació de
centre

Actes de la CCP
(seguiment acords
presos)
Document revisió CC

Anual

CCP
Equip directiu

Increment del nombre de
professorat format en APEI

Memòria de formació
APEI

Anual

Equip directiu

Aplicació Eina autoavaluació
SGQ

Informe autoavaluació
de centre

Anual

EMQ

Equip directiu

Tots els documents i enquestes contenen un apartat per fer propostes de millora. Els
responsables del seguiment les recullen i l’equip directiu i l’EMQ s’encarreguen de la revisió i, si és
el cas, incorporació d’aquestes propostes.
El SGQ, com s’ha dit, és el marc en què es durà a terme el seguiment i avaluació del Pla i serà
l’equip directiu i l’EMQ qui revisarà les actuacions i els indicadors en cas de no assolir un objectiu.
Al final del curs 2018-2019 s’elaborarà una Memòria del Pla d’Innovació Pedagògica en què es
valorarà el grau d’assoliment dels objectius i les actuacions realitzades, i que també inclourà
l’actualització per al curs 2019-2020, amb les modificacions que siguin necessàries.
6. TASQUES REALITZADES
S’han especificat en l’apartat 1.
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