
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut  Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_MAC_2_Objectius) pot quedar obsolet una vegada imprès (10-oct-16) Pàgina 
1 de 106 

 

 





 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut  Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_MAC_2_Objectius) pot quedar obsolet una vegada imprès (10-oct-16) Pàgina 
3 de 106 

 

0.- ÍNDEX 

1. ANNEX: DADES GENERALS DE L ’INSTITUT 
 
 
2. OBJECTIUS GENERALS DE L ’INSTITUT 

� Objectius ...........................................................................................................  5 
� Projectes ...........................................................................................................  31 

a. Escola Verda – Educació Ambiental ........................................................  31 
b. Convivència i Mediació Escolar ................................................................  32 
c. Educació per a la salut .............................................................................  32 
d. Salut i escola – Consulta Oberta ..............................................................  32 
e. Qualitat i Millora Contínua ........................................................................  33 
f. INS d’Atenció a la Pràctica Esportiva .......................................................  39 
g. Institut formador del pràcticum del màstre en formació del professorat ..  39 
h. Pla de formació del professorat ................................................................  42 
i. Servei de Reconeixement i Assessorament - Acredita't ..........................  52 
j. IDDINK: reutilització de llibres ecoBOOKS ..............................................  54 

 
3. COORDINACIONS 

� Consell de Delegats ..........................................................................................  58 
� Coordinació ESO ..............................................................................................  58 
� Coordinació BTX ...............................................................................................  60 
� Coordinació CF .................................................................................................  62 
� Coordinació Qualitat .........................................................................................  67 
� Coordinació Informàtica ....................................................................................  68 
� Coordinació d’Activitats i Serveis escolars .......................................................  72 
� Coordinació de Prevenció i Riscos laborals .....................................................  83 
� Coordinació Institut Obert de Catalunya ...........................................................  84 

 
4. TUTORIA 

� Eixos transversals: valoracions xerrades a Tutoria ..........................................  86 
� Servei Comunitari S4 ........................................................................................  95 

 
5. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 

� Comissió d’Atenció a la Divesitat .....................................................................  97 
� Aula d’Acollida ..................................................................................................  97 

 
6. RELACIONS AMB LES FAMÍLIES  

� Informació a les famílies ...................................................................................  101 
� Campanyes promocionals ................................................................................  101 
� Relacions Primària-Secundària ........................................................................  102 

 
7. SERVEIS EXTERNS 

� Equip d’Assessorament Psicopedagògic .........................................................  105 
� Treballadora social ...........................................................................................  106 

 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut  Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_MAC_2_Objectius) pot quedar obsolet una vegada imprès (10-oct-16) Pàgina 
4 de 106 

 

 
 
8. ANNEX: MEMÒRIA DIVERSITAT (AOB  - USEE) 
 
9. ANNEX: REVISIÓ DE LA QUALITAT  
 
10. ANNEX: DEPARTAMENTS DIDÀCTICS  
 

Aquesta «Memòria Anual de Centre» corresponent al curs 2015-16 ha estat aprovada pel Consell Escolar en 
sessió ordinària celebrada el 18 d’octubre de 2016 
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2.- OBJECTIUS GENERALS DE L’INSTITUT 

 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats educatius PERÍODE: 2015/16 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Coordinador pedagògic  
 

ESTRATÈGIES 
1.1 Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat, continuant  amb els projectes de centre i altres programes  
1.2 Potenciar les TAC en el currículum i en l’activitat acadèmica quotidiana  
 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

1.1.1 Projecte d’Emprenedoria per millorar dels resultats acadèmic de Mòdul de Projecte a Cicles 
Formatiu i de la Matèria Optativa d’Emprenedoria a 2n d’ESO. 

X    

1.1.2  Projecte Coral i Orquestra per millorar dels resultats acadèmic en la matèria música. X    
1.1.3 Projecte digital Aula Z i Pla Lector per millorar dels resultats acadèmic en la matèria de Castellà  X    
1.1.4 Projecte digital Aula Z per millorar dels resultats acadèmic en la matèria de Tecnologia. X    
1.1.5 Formació FIC pel professorat en expressió escrita. X    
1.1.6 Taller d’aula Z per a l’elaboració, assaig i incorporació de materials. X    
1.1.7 Matèria optativa de reforç a S1, a S2 X    
1.1.8 Projecte de reforç en matèries instrumentals a S1 i S2. X    
1.1.9 Desdoblament en idioma estranger en grups de nivell sempre que la distribució horària del 

professorat ho permeti. X    

1.1.10 Elaboració i revisió del Pla Individualitzat a tot aquell alumnat que ho necessiti X    
1.1.11 Projecte GEP per a la millora de resultats acadèmics en les àrees d’idioma X    
1.1.12 Projecte Batxibac per a la millora de resultats i obtenció de la doble titulació X    
 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

1.2.1 Incorporació del Moodle en el procés d’ensenyament de les diferents matèries que oferta el 
centre. X    

1.2.2 Ús de les TIC en l’aprenentatge. X    
1.2.3 Ús de les TAC en l’ensenyament. X    
1.2.4 Control de les incidències informàtiques X    
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats educatius INDICADORS 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Coordinador pedagògic  
 
Característiques de qualitat : 
L’objectiu serà de qualitat si millorem els resultats educatius facilitant l’èxit escolar de l’alumnat a totes les etapes i nivells. 
Indicadors:  
 
• Percentatge de l’alumnat que supera el curs a l’ESO, BTX  i a  

CF. El % d’alumnes que superen els crèdits/unitats formatives 
dels quals estan matriculats. 

• Percentatge de l’alumnat que es gradua en cada etapa 
educativa. 

• Percentatge d’alumnes que superen l’avaluació diagnòstica (S3) 
• Percentatge d’alumnes que superen les CB (S4) 
• Percentatge d’alumnes que superen les PAU 
• Percentatge d’alumnes que superen la mitjana catalana en les 

PAU 
• Percentatge d’alumnat que accedeix al CFGM per prova d’accés 
 
• Percentatge d’alumnat que accedeix al CFGS per prova d’accés 

 

• Percentatge d’alumnat que compagina els estudis amb el món 
laboral 

• Nombre de cursos donats d’alta al moodle 
• Percentatge d’usuaris registrats al moodle 
• Percentatge d’alumnat que supera la competència “tractament de 

la informació i competència digital” 
• Nombre d’incidències informàtiques 

 

Criteris d’acceptació:  
Superior a la mitjana dels tres últims cursos 
• Alumnat que supera curs a ESO, BTX, CF 

 
 

• Alumnat que acredita  estudis a ESO, BTX, CF  
 

• Alumnat que supera la prova diagnòstica (S3) 
• Alumnat que supera les CB (S4) 
• Alumnat que supera les PAU 
• Alumnat que supera la mitjana catalana en les 

PAU 
• Alumnat  que accedeix al CFGM per prova 

d’accés 
• Alumnat que accedeix al CFGS per prova 

d’accés 
• Alumnat que compagina els estudis amb el món 

laboral 
• Igual o superior a 20 cursos 
• Nombre d’usuaris registrats al moodle 
• Alumnat que supera la competència “tractament 

de la informació i competència digital” 
• Nombre d’incidències informàtiques resoltes 

sobre les produïdes 
 

 
 

Indicadors 
OBJECTIU 1 

Situació 
(valor 
inicial) 

Situació a 
què es vol 

arribar 
(valor a 
assolir)  

1.1. Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat, continuant  amb els projectes 
de centre i altres programes 70 74 

1.2. Potenciar les TAC en el currículum i en l’activitat acadèmica quotidiana 35 40 
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Valoració: 
 
OBJECTIU 1: Millorar els resultats acadèmics de l’a lumnat, continuant amb els projectes de 
centre i altres programes 
 
• Les matèries de castellà i tecnologia continuen treballant amb el Projecte Aula Z i en la matèria 

de música es continua el Projecte de Coral i Orquestra. La valoració de les tres matèries és molt 
positiva ja que especialment l’alumnat amb més mancances va assolint els mínims dels diferents 
nivells i l’alumnat amb més capacitats pot desenvolupar tasques d’ampliació adequades. 
 

• L’evolució de la nota mitjana de les matèries que participen en els projectes es manté respecte 
del curs anterior en el cas de música i en el cas de llengua castellana i de tecnologia està 
lleugerament per sobre del curs anterior. 
 

• El nombre d’entrades al Projecte digital Aula Z s’està consolidant i augmentant respecte els 
darrers cursos amb un nombre d’entrades similar. 
 

• Es continuarà treballant amb els diversos projectes amb la voluntat de continuar i progressar en 
la millora dels resultats acadèmics del nostre alumnat. 

 

 
OBJECTIU 2: Potenciar les TAC en el currículum i en  l’activitat acadèmica quotidiana 

 
• Durant el curs s’ha posat en actiu la nova versió de moodle i s’està migrant els cursos al nou 

moolde. El nombre de cursos és actualment similar al darrer curs acadèmic 
 

• Els cursos de moolde estan repartits per tots els nivells educatius que s’imparteixen al centre . 
 

• Al Moodle tenim inscrit tot l’alumnat del centre, que com a mínim està donat d’alta almenys en un 
curs. 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social PERÍODE: 2015/16 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Cap d’estudis  
 

ESTRATÈGIES 
2.1 Fomentar la divulgació de les activitats escolars i extraescolars que es realitzen al Centre  
2.2 Fomentar la participació i implicació dels alumnes en la vida del centre  
2.3 Reduir l’absentisme i abandonament escolar en el centre. 
2.4 Impulsar mesures que afavoreixin una millora de la convivència. 
2.5 Aprofitar les sinergies de la bona relació amb l’entorn. 
2.6 Reestructurar i reorganitzar l’Escola Verda al Centre 
 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

2.1.1 Realització de com a mínim una sortida en cada nivell educatiu, per tal d’experimentar 
l’aprenentatge i la cohesió social entre l’alumnat. X    

2.1.2 Intercanvi amb alumnat europeu a partir de les lectures, comunicació formal i informal, amb 
alumnat europeu. X    

 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

2.2.1 Realització per part dels alumnes de CAI+APD als alumnes d’ESO de com a mínim dues 
xerrades sobre intervenció educativa per al foment d’hàbits saludables. X    

2.2.2 Realització de les activitats transversals d’orientació acadèmica, laboral i professional previstes 
en cada nivell educatiu. X    

2.2.3 Projecte Coral i l’orquestra. X    
2.2.4 Projecte esport al pati. X    
 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

2.3.1 Reorientació de l’alumnat durant el curs acadèmic segons les seves capacitats i interessos. X    
2.3.2 Seguiment exhaustiu des de les tutories i Serveis Socials de l’alumnat absentista o amb indicis 

d’abandonament escolar. (Control i seguiment de l’absentisme escolar) X    

2.3.3 Reunions periòdiques amb els serveis externs del Centre (EAP, SS.SS., ...) X    
 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

2.4.1 Difusió de la carta de compromís educatiu X    
2.2.2 Formació d’alumnat com a mediador X    
2.4.3 Treball de mediació des de la tutoria per tal de reduir del nombre d’incidències disruptives a 

l’aula. X    

2.4.4 Servei de Consulta Jove amb tasques d’assessorament de l’alumne i realització de seguiments 
dels casos. X    

 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

2.5.1 Xerrades previstes al PAT impartides per agents externs X    
2.5.2 Activitats previstes pel Crèdit de Síntesi en col·laboració amb el Consell Comarcal, Parc del 

Segre, Mancomunitat d’escombraries, ... X    

2.5.3 Col·laboració amb l’associació d’empresaris de l’Alt Urgell per a la FCT X    
 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

2.6.1  Reducció de la despesa d’energia, aigua i paper. X    
2.6.2 Reducció de la tinta en les impressores i fotocopiadores del centre X    
2.6.3 Difusió de la informació d’escola verda a través del blog. X    
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social INDICADORS 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Cap d’estudis  
 
Característiques de qualitat : 
L’objectiu serà de qualitat si aconseguim millorar el sentiment de centre fomentant la participació en les activitats de centre. 
Indicadors:  
• Assistència de l’alumnat a les sortides 

 
• Nombre de centre educatius amb el quals col·laborem realitzant 

intercanvis 
• Nombre d’alumnat que participa en activitats complementàries 

(orquestra, coral, esport al pati, estudi assistit, continuació del 
Servei Comunitari, ...) 

• Grau de satisfacció de l’alumnat que han rebut xerrades 
d’orientació per part de l’alumnat de BTX i CF 

• Grau de satisfacció de l’alumnat que han rebut xerrades per part 
de l’alumnat de CF de CAI i APD 

• Grau de satisfacció de l’alumnat que ha realitzat Servei 
Comunitari 

• Nombre d’alumnat amb un índex d’absències superior al 25% 
• Nombre l’alumnat que no acaba l’ESO 
• Nombre d’alumnat que abandona el BTX 
• Nombre d’alumnat que abandona el CFGM 
• Nombre d’alumnat que compagina els estudis amb l’activitat 

laboral 
• Nombre d’alumnat que accedeix a CF per prova d’accés 
• Nombre d’activitats realitzades amb el suport d’agents externs 
• Nombre d’entitats que col·laboren amb el centre 
• Satisfacció de l’alumnat respecte les xerrades del PAT 
• Nombre d’entrades al bloc escola verda 

 

Criteris d’acceptació:  
• igual o superior al 50% del total de l’alumnat 

possible 
• igual o superior a 2 
 
• igual o superior al 30% del total de l’alumnat 

possible 
 
• igual o superior a 6 punts 
 
• igual o superior a 6 punts 
 
• igual o superior a 6 punts 
 
• igual o inferior a la mitjana catalana 
• igual o inferior a la mitjana catalana 
• igual o inferior a la mitjana catalana 
• igual o inferior a la mitjana catalana 
•  Taxa d’alumant amb semipresencialitat 

respecte al total 
• Taxa d’alumant que accedeix per prova d’accés 

respecte del total 
• igual o superior a 40 entitats 
• igual o superior a 6 punts 
• igual o superior a 200 entrades 

 
 

Indicadors 
OBJECTIU 2 

Situació 
(valor 
inicial) 

Situació a 
què es vol 

arribar 
(valor a 
assolir)  

2.1. Fomentar la divulgació de les activitats escolars i extraescolars que es 
realitzen al Centre 45 50 

2.2. Fomentar la participació i implicació dels alumnes en la vida del centre 60 65 
2.3. Impulsar mesures que afavoreixin una millora de la convivència. 70 75 
2.4. Aprofitar les sinergies de la bona relació amb l’entorn. 80 85 
2.5. Reestructurar i reorganitzar l’Escola Verda al Centre 70 75 
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Valoració: 
 
 
OBJECTIU 1  Fomentar la divulgació de les activitats escolars i  extraescolars que es realitzen 
al Centre 

 
• Aquest curs hi ha hagut al voltant d’un 70% d’assistència dels alumnes a les sortides, tenint en 

compte que hi ha alumnes a qui no se’ls permet participar en algunes sortides.  
 

• Totes les sortides són obligatòries especialment a l’ESO i la majoria són curriculars relacionats 
amb el Crèdit de Síntesi o amb altres matèries (Ciències Naturals, Educació Física...). 

 
• Considerem que la participació de l’alumnat del centre a les activitats extraescolar és bona. 

 
• Referent als intercanvis previstos, s’han realitzat l’intercanvi de primer d’ESO amb l’INS de 

Santanyí i també l’intercanvi amb l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Luigi Des Ambrois", 
d'Oulx [Ors, en català i en occità; Ols, en piemontès], i el Consorzio Formont per la formazione 
professionale delle attività di montagna, de Venaria Reale amb alumnat de primer de batxillerat 
i de CFGM. 

 
• Referent amb l’intercanvi amb Turquia, s’ha valorat la situació de inseguretat del pais i no es 

realitzarà l’intercanvi. 
 
 
OBJECTIU 2: Fomentar la participació i implicació d els alumnes en la vida del centre 

 
• Aquest curs hem superat el nombre d’alumnes que participen en l’orquestra i la Coral passant a 

ser més de 200 alumnes. 
 

• Es valora molt positivament l’activitat extraescolar de l’actuació de la coral i orquestra a la Plaça 
del Rei amb una alta participació de l’alumnat i de les famílies del centre. 
 

• Les representacions teatrals per part de l’alumnat de primer de batxillerat durant la fira de Sant 
Ermengol de l’obra que van treballar a quart d’ESO i les representacions presentades per 
l’alumnat de quart d’ESO a final de curs de l’obra “AUREMBIAIX”. 
 

• Participació de l’alumnat de l’ESO en les activitats d’ESPORT AL PATI que organitza l’alumnat 
de quart d’ESO juntament amb el professorat d’educació física. 
 

• Participació de l’alumnat de l’ESO en les TROBADES LUDICOESPORTIVES a la Seu d’Urgell  
 

• Participació del grup d’alumnes de tercer d’ESO en el concurs de FIRTS LEGO LEAGUE. 
 

• Participació de l’alumnat de l’ESO en el certamen de LECTURA EN VEU ALTA. 
 

• Participació de l’alumnat en les proves CANGUR que es realitzen al centre. 
 
• Participació de l’alumnat de CF en les activitats organitzades per l’Ajuntament en la diada de Sant 

Jordi. 
 

• Participació de l’alumnat de cicles formatius a l’HORA DEL CONTE a la Biblioteca de Sant Agustí 
 

• Participació de l’alumnat de batxillerat en la SETMANA DE LA CIÈNCIA. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut  Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_MAC_2_Objectius) pot quedar obsolet una vegada imprès (10-oct-16) Pàgina 
11 de 106 

 

 
• Participació de l’alumnat al Premi SAMBORI d’OMNIUM Alt Urgell 
 
• Participació de l’alumnat al CONCURS de TRADUCCIÓ 

 
• Participació de l’alumnat al CONCURS de FOTOGRAFIA NATURALISTA 

 
• Participació de l’alumnat a BOJOS per l’ARQUEOLOGIA i per la QUÍMICA 

 
• Participació a  la XV Jornada d’ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA a l’Institut 

 
• Participació de l’alumnat al Concurs THE BIG CHALLENGE 

 
• Valoració satisfactòria de l’alumnat d’ESO que ha rebut xerrades de salut per part de l’alumnat 

de 1r del CFGM CAI+ASS. 
 

• Bona valoració de l’alumnat de 4t ESO que han rebut xerrades d’orientació per part de l’alumnat 
de BATX. o CF. 
 

• Bona valoració global de la participació i dels resultats obtinguts de l’alumnat que ha participat en 
els diversos concursos al llarg del curs. 

 
 
OBJECTIU 3: Impulsar mesures que afavoreixin una mi llora de la convivència. 
 
• La taxa d’abandonament de l’alumnat de l’Institut es concentra al cicles formatius, bàsicament 

al primer curs de grau mitjà. Entenem que un dels motius principals és que molts alumnes 
andorrans es matriculen amb la intenció de continuar conservant la seva adhesió a la CASS 
(Caixa Andorrana de Seguretat Social) però mai assisteixen a l’aula fins que finalment el centre 
els dóna de baixa. 
 

• Al cicles de grau superior pràcticament no es produeixen abandonament.  
 

• Al batxillerat la taxa es troba per sota de la mitjana catalana. 
 

• A l’ESO la taxa es troba dins la mitjana catalana. 
 

• Es continuarà treballant per tal de poder orientar adequadament tot l’alumnat de l’Institut segons 
els seus interessos, les seves capacitats i les seves aptituds. 
 

• Es vetllarà per reorientar cap a escola d’adults, plans de transició al treball,....  tot aquell alumnat 
que ho necessiti. 
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Abandonament alumnat 
 

Taxa d'abandoname nt (% sobre el 
total d'alumnat matriculat) 1516 curs  mat  

Alumnat de CFGM i CFGS 20,8% 85 409 

Alumnat de CFGM 23,0% 85 370 

Alumnat de 1r curs CFGM 28,7% 58 202 

CFM CAI 35,6% 16 45 

CFM APD 35,6% 16 45 

CFM ASS   0   

CFM SMX 23,2% 13 56 

CFM GAD 23,2% 13 56 

Alumnat de 2n curs CFGM 16,1% 27 168 

CFM CAI 11,9% 5 42 

CFM APD 9,1% 3 33 

CFM ASS   0   

CFM SMX-2 21,7% 5 23 

CFM SMX-3 14,8% 4 27 

CFM GAD 23,3% 10 43 

Alumnat de CFGS 0,0% 0 39 

Alumnat de 1r curs CFGS 0,0% 0 23 

CFS EDI 0,0% 0 12 

CFS DAW   0   

CFS ASIX 0,0% 0 11 

Alumnat de 2n curs CFGS 0,0% 0 16 

CFS EDI 0,0% 0 11 

CFS DAW   0   

CFS ASIX 0,0% 0 5 

Alumnat de BTX 3,9% 8 207 

1r BTX 5,0% 6 121 

2n BTX 2,3% 2 86 

Alumnat d'ESO 1,2% 5 408 

1r ESO 0,0% 0 70 

2n ESO 0,9% 1 109 

3r ESO 1,9% 2 108 

4t ESO 1,7% 2 121 
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Cohesió social a partir de 
l'abandonament [100- (alumnat 
que abandona / total d'alumnat 
matriculat)*100] 

1516 curs  mat  

Alumnat de CFGM i CFGS 79,2% 85 409 

Alumnat de CFGM 77,0% 85 370 

Alumnat de 1r curs CFGM 71,3% 58 202 

Alumnat de 2n curs CFGM 83,9% 27 168 

Alumnat de CFGS 100,0% 0 39 

Alumnat de 1r curs CFGS 100,0% 0 23 

Alumnat de 2n curs CFGS 100,0% 0 16 

Alumnat de BTX 96,1% 8 207 

Alumnat d'ESO 98,8% 5 408 

 

  

  
 
 
 
Absències alumnat 
 

• Les incidències per absentisme a l’Institut és molt baixa, es concentra fonamentalment a 
segon de batxilletat i a tercer d’ESO. 
 

• Els tutors personals fan el seguiment exhaustiu de l’alumnat absentista o susceptible de ser-
ho. 

• En els casos greus els serveis socials de l’EAP realitzen les intervencions pertinents 
juntament amb els tutors personals. 
 

• En els casos molt greus es realitza la o les pertinent subcomissions amb totes les entitats 
que intervenen amb el menor  i s’actua en conseqüència. 
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Absències alumnat superior al 
5% (% sobre el total d'alumnat 
matriculat) 

1516 curs mat   1516-1T 1516-2T 1516-3T 

Alumnat de CFGM i CFGS 0,0% 0 409   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de CFGM 0,0% 0 370   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de 1r curs CFGM 0,0% 0 202   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de 2n curs CFGM 0,0% 0 168   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de CFGS 0,0% 0 39   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de 1r curs CFGS 0,0% 0 23   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de 2n curs CFGS 0,0% 0 16   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de BTX 1,0% 2 207   2,9% 1,9% 1,0% 

1r BTX 0,8% 1 121   2,5% 0,0% 0,8% 
2n BTX 1,2% 1 86   3,5% 4,7% 1,2% 

Alumnat d'ESO 0,0% 0 408   0,2% 0,0% 0,7% 
1r ESO 0,0% 0 70   1,5% 0,0% 2,9% 
2n ESO 0,0% 0 109   0,0% 0,0% 0,0% 
3r ESO 0,0% 0 108   0,0% 0,0% 0,0% 
4t ESO 0,0% 0 121   0,0% 0,0% 0,8% 

 
Absències alumnat superior al 
25% (% sobre el total d'alumnat 
matriculat) 

1516 curs mat   1516-1T 1516-2T 1516-3T 

Alumnat de CFGM i CFGS 0,0% 0 409   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de CFGM 0,0% 0 370   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de 1r curs CFGM 0,0% 0 202   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de 2n curs CFGM 0,0% 0 168   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de CFGS 0,0% 0 39   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de 1r curs CFGS 0,0% 0 23   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de 2n curs CFGS 0,0% 0 16   0,0% 0,0% 0,0% 
Alumnat de BTX 0,0% 0 207   0,0% 1,9% 0,0% 

1r BTX 0,0% 0 121   0,0% 2,5% 0,0% 
2n BTX 0,0% 0 86   0,0% 1,2% 0,0% 

Alumnat d'ESO 1,0% 4 408   1,5% 2,5% 4,2% 
1r ESO 0,0% 0 70   0,0% 0,0% 1,4% 
2n ESO 0,9% 1 109   1,9% 2,8% 4,6% 
3r ESO 1,9% 2 108   3,7% 4,7% 4,6% 
4t ESO 0,8% 1 121   0,0% 1,7% 5,0% 

 
� ESO - BTX - CF: (Alumnes nivell amb absències no justificades  de més del 5%  de les hores lectives del trimestre / total 

alumnes nivell) * 100 
� ESO - BTX - CF: (Alumnes nivell amb absències [justificades o no justificades ] de més del 25%  de les hores lectives del 

trimestre / total alumnes nivell) * 100 
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Incidències alumnat 
 
• Pel volum d’alumnat que té el centre es considera que el nombre d’incidències globals és del tot 

acceptable, encara que sempre cal reduir-lo al màxim i minimitzar-lo.  
 

• Les incidències per conductes contràries es concentren a l’ESO i especialment a segon d’ESO 
amb un nombre elevat d’alumnes sancionat. 
 

• Continuarem desenvolupant el Pla de sancions descrit en les NOFC. 
 

Incidències (sancions per conductes 
contràries) [% sobre el total d'alumnat 
matriculat] 

1516 sanc  matr  

Mitjana Institut  5,1% 45 878 

Alumnat de CAS 0,0% 0 19 

Alumnat de CFGM 0,5% 1 205 

Alumnat de 1r curs CFGM 1,0% 1 102 

Alumnat de 2n curs CFGM 0,0% 0 103 

Alumnat de CFGS 0,0% 0 39 

Alumnat de 1r curs CFGS 0,0% 0 23 

Alumnat de 2n curs CFGS 0,0% 0 16 

Alumnat de BTX 0,0% 0 207 

1r BTX 0,0% 0 121 

2n BTX 0,0% 0 86 

Alumnat d'ESO 11,0% 45 408 

1r ESO 5,7% 4 70 

2n ESO 19,3% 21 109 

3r ESO 9,3% 10 108 

4t ESO 8,3% 10 121 

 
 
OBJECTIU 4: Aprofitar les sinergies de la bona rela ció amb l’entorn  

 
• Al llarg d’aquest curs hem realitzat al voltant d’una vuitantena d’activitats al centre les quals no 

haguessin estat possible sense la col·laboració dels 120 agents externs entre els quals podem 
trobar entitats públiques, com el Consell Comarcal, l’Ajuntament, la Biblioteca, la Fundació Sant 
Hospital de la Seu d’Urgell, Oficina Jove de l’Alt Urgell, CRP, EAP, ...; entitats privades com la 
Cooperativa CADI, Empresa GRIFONE, Lego... i associacions diverses com l’Institut Guttman, 
ACR, Associació de Bàsquet, Marató TV3... 
 

• De totes les entitats, en tenim al voltant d’unes 40 que col·laboren de manera continuada 
comprometent-se amb el centre any rere any a través de convenis de col·laboració.  
 

• Aquestes empreses acullen els alumnes en la FCT; empreses amb les quals establim convenis 
de formació dels treballadors (Llar Sant Josep, CASER...); i associacions i entitats públiques que 
participen oferint xerrades d’eixos transversals que es desenvolupen en el Pla d’Acció Tutorial.  
 

• Al llarg d’aquest curs hem augmentat el nombre de convenis de col·laboració amb noves entitats 
i empreses arribant a la cinquantena d’empreses col·laboradores. 

 
• Bona satisfacció per part de l’alumnat i del professorat de les xerrades que ofereixen aquestes 

entitats al llarg del curs dins del desenvolupament del PAT. 
 

• Es continuarà col·laborant amb les entitats i s’estudiaran noves col·laboracions. 
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OBJECTIU 5: Reestructurar i reorganitzar l’Escola V erda al centre.  
 

• S’han reduït les factures i despesa en la tinta del centre. 
 

• S’han realitzat treballs relacionats amb el medi ambient que s’han proposat als alumnes per tal 
de conscienciar-los sobre el medi ambient i la importància de la sostenibilitat. 
 

• El nombre d’entrades al Blog de l’Escola verda ha augmentat mínimament. 
 

• És convenient seguir treballant per conscienciar el professorat i l’alumnat de seguir reduint el 
nombre d’impressions i fotocòpies a les exclusivament necessàries. 
 

• Seguir fent divulgació del blog Escola Verda. 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 3 

Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat , 
famílies, empreses) PERÍODE: 2015/16 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador/a de qualitat  
 

ESTRATÈGIES 
3.1 Fomentar el sistema de qualitat del centre 
3.2 Aprofundir en l’anàlisi de la satisfacció dels clients 
3.3 Desenvolupar el sistema de gestió de la Prevenció de Riscos Laborals 
3.4 Impulsar el camí cap a l’excel·lència e2cat dins les xarxes de Qualitat 
 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

3.1.1 Realització de tres formacions de difusió del sistema de qualitat al centre entre el professorat. X    
3.1.2  Actualització i implementació del Pla d’Enquestes X    
3.1.3 Utilització d’un Registre de Seguiment de la Programació de les Programacions didàctiques. X    
 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

3.2.1 Utilització de la plataforma ALEXIA com a mitjà de comunicació amb les famílies X    
3.2.2 Manteniment i actualització de la pàgina web del centre. X    
3.2.3 Divulgació de les activitats del centre lligades amb la promoció del centre (xerrades informatives 

dins i fora del centre, jornades de portes obertes, premsa... X    

3.2.4 Manteniment de contactes amb gremis i associacions empresarials per tal de continuar la 
col·laboració en la formació i establiment de convenis X    

 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

3.3.1 Revisió i actualització del pla d’emergència X    
3.3.2 Elaboració dels protocols de seguretat als laboratoris, tallers, ... X    
 
 
 ACTIVITATS Marqueu el curs adient 

A1 A2 A3 A4 

3.3.1 Desenvolupament dels eixos del model e2cat/EFQM X    
3.3.2 Realitzar accions necessàries per al manteniment de la certificació ISO 9001 X    
3.3.3 Avançar cap al sistema de gestió de centre ÚNIC X    
3.3.4 Revisar tot el treball per processos i fer-los visibles a tota la comunitat X    
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 3 

Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat , 
famílies, empreses) INDICADORS 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador/a de qualitat  
 
Característiques de qualitat : 
L’objectiu serà de qualitat si millorem el grau de satisfacció de l’alumnat, famílies, professorat i empreses. 
Indicadors:  
• Grau de satisfacció al professorat 
• Grau de satisfacció de l’alumnat 
• Grau de satisfacció de les famílies 
• Grau de satisfacció de l’alumnat que acaba estudis  
• Nombre de famílies que assisteixen a les reunions d’inici de curs 

 
• Nombre de famílies que assisteixen a les reunions de portes 

obertes 
• Nombre de consultes a la plataforma ALEXIA 
• Nombre d’activitats de promoció del centre 

Criteris d’acceptació:  
• Igual o superior a 6 punts. 
• Igual o superior a 6 punts. 
• Igual o superior a 6 punts. 
• Igual o superior a 6 punts. 
• percentatge de famílies assistents respecte les 

totals. 
• Percentatge de famílies assistents respecte les 

totals. 
• Igual o superior a 28.000 entrades. 
• Igual o superior a 10 activitats de promoció. 

 
 

Indicadors 
OBJECTIU 3 

Situació 
(valor 
inicial) 

Situació a 
què es vol 

arribar 
(valor a 
assolir)  

3.1 Fomentar el sistema de qualitat del centre 60 65 
3.2. Aprofundir en l’anàlisi de la satisfacció dels clients 60 65 
3.3. Desenvolupar el sistema de gestió de la Prevenció de Riscos Laborals 60 65 
3.4 Impulsar el camí cap a l’excel·lència e2cat dins les xarxes de Qualitat 60 65 
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Valoració:  
 
 
OBJECTIU 1: Fomentar el sistema de qualitat del cen tre 
 
• Se segueix treballant a fomentar el sistema de qualitat del centre, ara encaminat a canviar el 

model ISO, del 2008 al 2015 i fent passes escadusseres en models d’excel·lència e2CAT. 
 

• Cal que els nostre centre continuï implantat i desenvolupant el procés d’implementació d’eines 
metodològiques que facilitin la qualitat en els processos d’E/A. En la revisió del sistema es pretén 
reduir la documentació i facilitar l’agilitat en el sistema de qualitat per a que sigui més efectiu i 
no es perdin esforços. 
 

• Al llarg d’aquest curs s’han elaborat un nou mapa de processos i la revisió de procediments 
d’E/A. Amb la finalitat de reduir la documentació relacionada i així contribuir a millorar el procés 
d’E/A que es porta a terme al centre. 
 

• Es continuarà, revisant els diferents procediments adaptant-los al nou mapa de processos que 
s’inclouen en el procés d’E/A per tal d’adequar-lo a noves metodologies a la ISO 2015 i a la 
realitat anual del centre. 

 
 
OBJECTIU 2: Aprofundir en l’anàlisi de la satisfacc ió dels clients 
 
• S’ha incrementat el nombre d’empreses i entitats que col·laboren amb el Centre: FCT i s’ha 

mantingut la 4a Jornada de petis i joves emprenedors. 
 

• S’ha ampliat el funcionament de la plataforma ALEXIA ja hi pot accedir tota la comunitat eductiva 
(alumnes, professors, famílies) amb el seu codi d’usuari i contrasenya i consultar notes, faltes 
d’assistència i el correu intern del centre a través dels comunicats penjats a Alexia.  
 

• S’ha produït un augment d’aproximadament 7000 entrades a l’ALEXIA respecte el curs anterior. 
 

• Les dades d’entrada i consultes a l’Alexia d’aquest curs han estat: 
 

  1TR 2TR 3TR TOTALS 

SECTOR PARES 10048 7509 9438 26995 

SECTOR ALUMANT 11873 7853 10121 29847 

SECTOR PROFESSORAT 25782 21123 22890 69795 

TOTALS 47703 36485 42449 126637 

 
• S’han mantingut les activitats de promoció del centre 

o S’han fet les reunions amb les famílies a inici de curs. 
o S’han realitzat reunions amb les centres educatius de Primària públics de l’entorn per 

promocionar el centre. 
o S’han realitzat dos dies de portes obertes (un l’ESO i l’altre per Cicles Formatius i 

Batxillerat) 
o S’han realitzat xerrades de la FP a la majoria de centres que oferten educació secundària 

a Andorra. 
o S’han creat i realitzat falques a la radio. 
o S’ha mantingut una actualització constant de la informació a través de la pàgina web. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut  Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_MAC_2_Objectius) pot quedar obsolet una vegada imprès (10-oct-16) Pàgina 
22 de 106 

 

o S’ha millorat i perfeccionat l’ús de les tres pantalles a la primera planta del centre (entrada 
al menjador, sala de professors, porta d’entrada ”hall”) on s’informa permanentment al 
alumnat i professorat de les activitats que es duen a terme al centre. 

o Publicació de la nostra oferta formativa a diaris i revistes comarcals i de la zona de l’Alt 
Urgell, Pirineu i Andorra. 

o S’ha difós un major nombre de les activitat i notícies que crea el centre als diaris i revistes 
de l’entorn. 

o Elaboració de tríptics i cartells informatius de l’oferta formativa del centre penjats i 
repartits per Andorra, la Seu d’Urgell i rodalies. 
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OBJECTIU 3: Desenvolupar el sistema de gestió de la  prevenció de riscos laborals. 
 
• S’ha impartit un curs de formació de riscos laborals a tot l’alumnat d’ESO per part del coordinador 

de Riscos Laborals. 
 

• S’ha mantingut, i no s’ha incrementat, el nombre d’errades obtingudes al simulacre del Pla 
d’evacuació 
 

• S’ha treballat en el protocol de seguretat dels tallers i laboratoris del centre. 
 

• S’han acotat mesures per a la prevenció de riscos al Taller de Tecnologia. 
 
 
OBJECTIU 4: Impulsar el camí cap a l’excel·lència e 2cat dins les xarxes de Qualitat. 
 
• S’han realitzat diverses bones pràctiques com el projecte d’Aula Z, la Coral i l’Orquestra, el 

Projecte d’Emprenedoria que ajuda al nostre alumnat a estar més motivat i més implicat en les 
matèries en que s’integren aquests projectes.  
 

• El nostre centre pretén reforçar la diversitat lingüística tant amb la pròpia llengua (el català) 
realitzant l’intercanvi amb l’Institut Santanyí, de Santanyí, a l’illa de Mallorca, per tal de conèixer 
els dialectes i la realitat més pròxima al territori i la cultura;com apostar per territoris més llunyans 
entrant a formar part de l’intercanvi Catalunya-Québec per tal de reforçar l’aprenentatge d’altres 
llengües com el Francès. Enguany, dues alumnes hi ha participat. 
 

• Seguim potenciant des del propi centre el reforç per la llengua, tot participant en el concurs 
Picalletres i en el Premi Sambori, i també participant en concursos de reforç de la llengua 
anglesa com el Concurs The Big Challenge. 
 

• Apostem i reforcem la cultura pel medi ambient i la natura a través del Projecte Escola Verda i 
les diverses accions que es realitzen al llarg del curs per fer conscients a tota la comunitat 
educativa (alumenes, pares i professors) de la importància de cuidar del nostre entorn. 
 

• Per mitjà de l’Educació Física també es potencia l’educació per l’entorn i la salut mitjançant 
projectes com els campionats interns d’esport a l’esbarjo. 
 

• La potenciació de les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació a l’aula és i ha estat 
una de les apostes més rellevants del centre en aquest darrers anys incrementant la presència 
d’aquestes en el currículum per tal de potenciar l’autonomia de l’alumne vers el seu propi 
aprenentatge i estimular la motivació a l’aula. 
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VALORACIÓ I ANÀLISI DELS INDICADORS BÀSICS (compara tiva amb centres PQiMC) 

 
Núm. Indicador  Resultat  

4 Grau de satisfacció global de les famílies  
• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

63 

5 Grau de satisfacció global de l'alumnat d'ESO  
• mitjana valor enquesta de satisfacció 4T d'ESO en % (0-99), sense decimals 

60 

6 
Grau de satisfacció global de l'alumnat de CFGM  

• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció d'últim curs en % (0-99), sense 
decimals 

86 

7 Grau de satisfacció global de l'alumnat de CFGS 
• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

86 

8 Grau de satisfacció global de l'alumnat del CAS 
• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

-- 

9 Grau de satisfacció global de l'alumnat de 2n de batxillerat 
• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

56 

10 Grau de satisfacció global de l'alumnat de FP Bàsica (o PQPI) 
• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

--- 

11 Grau de satisfacció global del professorat 
• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

73 

12 Grau de satisfacció global del professorat d'FP 
• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

73 

13 
Taxa d'abandonament de l'alumnat de 1r curs de CFGM  

• % sobre el total d'alumnat matriculat, sense decimals (0-99)-"alumnat que 
abandona el centre 

29 

14 
Taxa d'abandonament de l'alumnat de 1r curs de CFGS 

• % sobre el total d'alumnat matriculat, sense decimals (0-99)- "alumnat que 
abandona el centre" 

00 

15 
Taxa d'abandonament de l'alumnat de 1r curs de Batx 

• % sobre el total d'alumnat matriculat, sense decimals (0-99)- "alumnat que 
abandona el centre"  

5 

16 
Taxa de l'alumnat de CFGM que es gradua  

• % (0-99) sobre el total d'alumnat matriculat (i que estava en condicions de 
graduar-se) en l'últim curs, sense decimals 

44 

17 
Taxa de l'alumnat de CFGS que es gradua 

• % (0-99) sobre el total d'alumnat matriculat (i que estava en condicions de 
graduar-se) en l'últim curs, sense decimals 

47 

18 
Taxa de l'alumnat de Batxillerat que es gradua  

• % (0-99) sobre el total d'alumnat matriculat (i que estava en condicions de 
graduar-se) en l'últim curs, sense decimals- "dades de juny" 

90 

19 
Taxa de l'alumnat de 4t d'ESO que es gradua  

• % (0-99) sobre el total d'alumnat matriculat en l'últim curs, sense decimals- 
"dades juny" 

53 

20 
Grau de satisfacció global de l'alumnat de formació professional ocupacional (ocupats 
o desocupats) 

• mitjana valor enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals- 
--- 

21 
Grau de satisfacció global de l'alumnat de les EOIs 

• mitjana valor enquesta de satisfacció de l'últim curs d'EOI en % (0-99), sense 
decimals- 

--- 

22 Taxa de l'alumnat d'EOI que es gradua (obté el títol) 
• % sobre el total d'alumnat matriculat en l'últim curs (5è), sense decimals- 

--- 

23 Taxa d'abandonament de l'alumnat de 1r curs d'EOI 
• % (0-99) sobre el total d'alumnat matriculat a primer curs, sense decimals- 

--- 
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VALORACIÓ I ANÀLISI DE LES AUDITORIES. 

 
Auditoria Externa de certificació 
 
En el present curs 2015-2016 vàrem realitzar l’Auditoria externa de renovació ISO 9001:2008 
(Applus, 02 de febrer de 2016), que va generar: 

  

PUNTS FORTS 

• Compromís de la Direcció 
• Receptivitat, Implicació i col·laboració del personal docent i PAS 
• Existència de grups de millora. 
• La revisió de la direcció, com una annex de la memòria anual del centre. 
• El clima laboral obert per part de l’equip directiu per la seva accessibilitat i obertura a totes 

les opinions i persones. 
 

OPORTUNITATS DE MILLORA  

• S’hauria de diferenciar més les accions de millora proposades per millora els resultats 
acadèmics, amb les accions proposades per valorar el seguiment de les programació. 

• Es recomana que en les memòries de departaments és diferenciïn els objectius els 
específics de departament i els objectius de centre 

• Estaria fer un seguiment quantitatiu dels acord de les reunions, tinguen en compte el seu 
grau d’assoliment i en quan de temps s’acaba fent. 

• Es recomana l’ús de formats que ajudin la presa de decisions, com potser el seguiment de 
les programacions es faci amb Excel. 

• Com a recomanació per tal de millorar l’anàlisi de les causes seria bo utilitzar la tècnica dels 
5 perquès o fer preguntes per arribar a la causa arrel de la no conformitat del tipus: que, 
quan, perquè, on i com 

 
Nº NC DESCRIPCIÓ DE LA NO-CONFORMITAT CATEGORIA 

Nº NC DESCRIPCIÓ CATEGORIA 

1 NO es manté el registre de les no conformitats 
detectades. 
E.o: Auditoria interna, 
Defectes de les inspeccions de manteniment dels 
ascensors. 

Menor  
8.3 

 
La valoració sobre el paper de les auditories exter nes és molt bona ja que en tot moment ens 
van explicar cadascun dels punts de possibles millo res, amb un tracte molt amable i educat. 
Els seus comentaris ens aporten idees de possibilit ats de millora i poder polir petis defectes 
en la documentació del sistema. 
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Auditoria interna de seguiment, realitzada per l’IN S Aubenç d’Oliana, 12 d’abril de 2016: 
 
PUNTS FORTS 

• La voluntat de millora i el treball desplegat des de la coordinació de qualitat i l’equip directiu.  
• Existeix una molt bona predisposició de l’equip humà per facilitar la realització de l’auditoria.  
• Les programacions estan ben realitzades.  
• El gran esforç realitzat pel coordinador de Qualitat, per tal d’adaptar-se ràpidament per la 

seva gestió  
 
OPORTUNITATS DE MILLORA 

• Totes les programacions haurien d’estar realitzades a partir de la plantilla creada pel 
coordinador de Qualitat..  

• Es podria millorar la plantilla dels Registres de Seguiment de la Programació, tot i que l’actual 
és suficient..  

• S’hauria de tenir les actes de departament, plans de treball i memòries una mica més 
organitzades. Hi havien versions anteriors i esborranys al lloc dels documents definitius, en 
el sistema de gestió de la Qualitat.  

 
Nº NC DESCRIPCIÓ DE LA NO-CONFORMITAT CATEGORIA 

• 1. S’ha detectat que en algunes de les programacions de segon de batxillerat no estan 
aprovades en la mateixa data que la reunió de departament corresponent. 

• 2. S’ha detectat que en algunes programacions no hi ha control de canvis.  
Punt 7.5.1 
 

La valoració del centre en referència a l’auditoria interna és molt positiva, l’auditor en aquest cas, el 
Coordinador de Qualitat de l’INS Aubenç d’Oliana va realitzar l’auditoria al llarg del matí. Durant 
l’auditoria va revisar el procés d’E-A a ESO i CF; i revisar el Sistema de Qualitat del centre.  
 
En la seva auditoria ens va aportar molta informació de les bones pràctiques que realitza ell mateix 
en el seu centre i consells de millora en el nostre sistema de Qualitat.  
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QUÈ FUNCIONA I QUÈ NO FUNCIONA: PRESA DE DECISIONS ENVERS EL CURS SEGÜENT: 

 
Què ha funcionat  Què no ha funcionat  Motiu  

• Preparació i participació en proves 
Cangur , Picalletres, Lectura en veu 
alta 

• Projecte Aula Z 
• Elaboració de la documentació per 

part dels Equips de Millora. 
• Equip de control i manteniment de 

les TIC al centre. 
• Intercanvis amb altres centres 

educatius (Mallorca i Itàlia) per 
reforçar l’aprenentatge de les 
llengües i la cohesió social del 
centre. 

• Impuls del Moodle com a plataforma 
digital a través de la web del centre. 

• Divulgació a través de xarxes de 
comunicació. 

• Consolidació de l’orquestra, la Coral 
del centre i musical. 

• Xerrades del PAT. 
• Col·laboració amb empreses FCT. 
• Jornada d’Emprenedoria 
• Reconeixement de Competències. 
• Pla d’auditories. 
• Formació en models d’excel·lència: 

e2cat/EFQM. 
• Convenis amb agents externs i 

empreses col·laboradores de 
l’entorn. 

• Projecte Escola Verda 
• El sistema de comunicació amb les 

famílies a travès d’Alexia. 
• Activitats de promoció del centre 

 

• Reduir l’abandonament escolar 
a CFGM 

• Realització dels RSP del 
professorat. 
 

• Cal elaborar un projecte 
amb unes actuacions que 
es concretin per eliminar 
l’abandonament escolar a 
CFGM o oferir alternatives 
als alumnes que ho fan. 

• Cal millorar el sistema 
d’elaboració dels RSP i 
fomentar entre el 
professorat la importància 
de realitzar aquest 
document. 
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Aspectes de Millora per al pròxim curs: 

• Respecte els objectius anuals: 
 
1. Cal trobar mecanismes que permetin d’elaborar un pla global que aglutini tots els projectes 

i activitats que es desenvolupen a l’Institut, donant-los més visibilitat i publicitat. 
2. Seria adequat animar a tots els Departaments a participar en projectes que ajudin a millorar 

i perfeccionar els seus resultats acadèmics, com per exemple el de “Currículum Bimodal”, 
liderat per Pere Marquès, de la UB. 

3. Considerem molt important implicar-nos en la reducció de l’absentisme i abandonament 
escolar especialment en el traspàs de les etapes obligatòries a les postobligatòries, i posan 
l’accent especialment en el cas de Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

4.  També pretenem continuar i ampliar la relació de col·laboració amb el nostre entorn 
fomentant la participació i implicació de les empreses i associacions en la vida del centre.  

5. En els objectius estratègics 3 és important contínua fent pedagogia entre el professorat del 
sistema de Qualitat i utilitzar les seves eines i documentació.  
 

• Respecte les activitats: 
 
Objectiu estratègic número 1 (Millora de resultats) : 
 

• Continuació amb el Projecte de Coral i Orquestra ampliant la seva activitat  a nous àmbits 
i activitats. 

• Continuació i potenciació del Projecte digital Aula Z per tal de millorar els resultats 
acadèmics en les matèries de Castellà i Tecnologia a la ESO. 

• Fomentar la utilització del Moodle com a eina a l’aula i d’intercanvi d’informació entre el 
professorat. 
 

Objectiu estratègic número 2 (Cohesió social): 
 

• Intentarem, a pesar de les circumstàncies econòmiques social i de l’entorn, mantenir i 
augmentar les sortides del centre; així com els intercanvis educatius amb altres centres. 

• Mantindrem les xerrades entre l’alumnat del centre; les xerrades de salut i orientació 
professional que realitzen els alumnes de Cicles Formatius a la ESO i les xerrades 
d’orientació professional que realitzen els alumnes de Batxillerat a l’ESO. 

• Per tal de reduir l’abandonament i/o absentisme escolar, s’intentarà potenciar un 
seguiment més exhaustiu des de les Tutories i Serveis externs del centre (EAP, SS...); 
alhora que es continuarà realitzant tasques per millorar l’orientació educativa i la 
reorientació al llarg del curs. 

• S’intentarà reduir el nombre d’incidències treballant les normes d’aula des dels Equips 
Docents. 

• Continuarem realitzant xerrades del PAT amb agents externs del centre, hi ha previst 
incorporar noves temàtiques i mantenir-ne d’altres que ja han funcionat. 

• Preveiem mantenir i ampliar el nombre d’empreses i associacions amb les quals 
mantenim convenis de col·laboració. 
 

Objectiu estratègic número 3 (Millora de la confian ça dels grups d’interès): 
 

• Considerem indispensable realitzar major difusió i pedagogia del sistema de Qualitat 
entre el professorat per tal de sensibilitzar i adquirir major suport del professorat en el 
desenvolupament del sistema al centre. Per aquest motiu s’intentarà realitzar major 
nombre de reunions informatives del sistema de Qualitat entre el professora; a més 
d’utilitzar les reunions establertes al centre com: les Reunions de Caps de Departament, 
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Reunions d’Equip Docent i Reunions de Tutors per tal de difondre i participar en els 
temes de Qualitat del centre. 

• Continuar establint el sistema Alexia com a principal font de comunicació de la comunitat 
educativa del centre (pares, alumnes i professors); per aquest motiu es continuarà 
realitzant tasques d’informació i formació en el sistema Alexia a tots els nivells (per pares, 
alumnes i professors). Sense deixar de banda, la pàgina web del centre que no solament 
és una font d’informació actualitzada per a la comunitat educativa sinó també de 
promoció i informació del centre cap a la ciutadania; es continuarà realitzant tasques 
d’actualització constants de la pàgina web i de millora d’aquesta per fer-la més eficaç i 
innovadora. 

• Continuarem realitzant tasques de promoció del centre i internarem elaborar-ne de 
noves; la finalitat de la qual es buscar agents externs que ens ajudin a desenvolupar 
plenament les oportunitats que pot oferir el centre al context social en el qual ens 
ubiquem. 
 
 

Oportunitats de millora detectades a les Auditories  del SGQ 

• Auditoria externa 
� S’hauria de diferenciar més les accions de millora proposades per millora els resultats 

acadèmics, amb les accions proposades per valorar el seguiment de les programació. 
� Es recomana que en les memòries de departaments és diferenciïn els objectius els 

específics de departament i els objectius de centre 
� Estaria fer un seguiment quantitatiu dels acord de les reunions, tenint en compte el seu grau 

d’assoliment i en quan de temps s’acaba fent. 
� Es recomana l’ús de formats que ajudin la presa de decisions, com potser el seguiment de 

les programacions es faci amb Excel. 
� Com a recomanació per tal de millorar l’anàlisi de les causes seria bo utilitzar la tècnica dels 

5 perquès o fer preguntes per arribar a la causa arrel de la no conformitat del tipus: que, 
quan, perquè, on i com 

 
• Auditoria interna 

� Totes les programacions haurien d’estar realitzades a partir de la plantilla creada pel 
coordinador de Qualitat..  

� Es podria millorar la plantilla dels Registres de Seguiment de la Programació, tot i que l’actual 
és suficient..  

� S’hauria de tenir les actes de departament, plans de treball i memòries una mica més 
organitzades. Hi havien versions anteriors i esborranys al lloc dels documents definitius, en 
el sistema de gestió de la Qualitat.  

 
 

PROJECTES 
 
ESCOLA VERDA – PROJECTE INNOVACIÓ EDUCATIVA EDUCACI Ó AMBIENTAL 
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 ACTIVITATS ESCOLA VERDA  
MANTENIMENT 1. Reparació  del plafó Del “RACÓ VERD”  com a punt d’informació i exposició. 

2. Manteniment de les safates de reutilització de paper a les aules i 
departaments, gràcies a la col·laboració dels Departaments Pedagògics, de 
la Consergeria i dels alumnes de l’Aula Oberta. 

3. Els alumnes de l’USEE continuen sent els responsables del manteniment 
de plantes d’interior i exterior, a més del manteniment de les menjadores 
per a ocells que s’han penjat en els arbres i arbusts del pati interior. 

4. Manteniment dels cartells informatius sobre el bon ús de les papereres i 
repàs del bon estat de les papereres. 

5.  Control  del compostado r per l’HORT ESCOLAR  

SORTIDES  -Continuem programant des del Departament de Ciències Naturals sortides per 
cada nivell a zones d’interès natural de la comarca.  
-Durant aquest curs s’han fet les següents: 
1r i 2n de Batxillerat de CTMA.  
Circuit Geològic- Mediambiental:  La Seu – Alàs - Cerc- La Bastida – La Seu.  
4 ESO. Circuit Geològic Urbà . La Seu. 

TREBALLS DE  
RECERCA 

-S’han ofertat i realitzat treballs de recerca de temàtica ambiental a 2n de 
batxillerat. 
-Els alumnes de 4t de l’ESO en el seu Projecte de Recerca treballen el 
problema de l’impacte local i global de les pròpies accions. 
 

PARTICIPACIÓ EN 
CONCURSOS DE 
TEMÀTICA 
MEDIAMBIENTAL 

Dirigit a tots els cursos i personal docent i no docent: 
S’ha convocat el  6é concurs de fotografia Naturalista de l’INS Joa n 
Brudieu. 
 

XERRADES 
DE TEMÀTICA 
AMBIENTAL 

1.  Als  alumnes de l’ESO:  
     INCENDIS FORESTALS.  FAUNA DE LA COMARCA ....   
     A càrrec dels Agents Rurals. 
 
2. Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat  han participat a la xerrada organitzada 

conjuntament  amb el CRP  la Setmana de la Ciència ” 
 

ESTACIÓ  
METEOROLÒGICA 

Segiment de l’estació meteorològica a l’Institut  

REDUCCIÓ I ESTALVI  Foment de l’estalvi de paper i tinta  fent que dada cop més, es treballi via 
telemàtica (Moodle, correu, Blog, .....) aquest curs s’ha estalviat ja en tinta i 
tòner.  
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CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR 

 
Durant aquest curs no s’han realitzat mediacions de grup. 
 
S’ha realitzat el seguiment de les mediacions realitzades el curs anterior. 
 
És convenient que, almenys, durant el primer trimestre del proper curs es faci el seguiment dels casos. 
 
Seria bo poder realitzar el proper curs alguna matèria optativa sobre temes de mediació escolar per tal de 
poder formar alumnat nou. 
 
 
EDUCACIÓ PER A LA SALUT 

Veure Eixos transversals de tutoria 
 
 
SALUT I ESCOLA – CONSULTA OBERTA 

 
Per quart any consecutiu hem dut a terme la Consulta Jove , coordinat per la professora Mercè Cerqueda. 
Aquesta consulta consisteix en atendre l’alumnat que tingui qualsevol tipus de problema i derivar-lo a 
l’especialista que millor el pugui atendre. Aquesta iniciativa va sorgir fa 4 cursos per activar la consulta oberta 
que els darrers anys no assistien gaires alumnes. 
 
Els objectius de la Consulta Jove són detectar problemes en l’alumnat i ajudar a solucionar-los. La solució 
moltes vegades ve només escoltant als nois i noies. Altres vegades pot haver una situació més complicada i 
han d’intervenir altres professionals (infermera, assistenta social o psicòloga). El que es pretén és donar eines 
a l’alumnat perquè pugui solucionar les situacions que els preocupen. 
 
Aquest curs hem comptat un altre cop amb el Servei de Consulta Oberta portat per una infermera del Cap 
(Maria Graset) que va venir inicialment el mes de setembre i ja vam quedar que per aquest curs si hi havia 
algun alumne que volia parlar amb el servei o la derivaríem directament al CAP o bé la trucaríem i vindria a 
parlar al centre amb l’alumne. 
En aquest servei es tracten temes de salut com pot ser alimentació, higiene, sexualitat, addiccions, etc. No hi 
ha hagut  visites. 
 
Alguns alumnes els hem derivat als Serveis d’Assistència Social (Sílvia Torné) o de Psicologia (Rosa Roca) 
que té el centre, són serveis de l’EAP. Posteriorment si ha fet falta s’han derivat al CSMIJ o altres serveis 
externs al centre. 
 
La psicopedagoga del centre aquest curs també s’ha coordinat amb EAIA, en un total de 2 alumnes.  Hem fet 
3 reunions de coordinació.  També i ha hagut coordinació amb el servei extern Stimulus vitae en un total de 
22 alumnes entre ESO i BTX. 
 
Al començament del curs es va informar a tots els tutors d’ESO i de Batxillerat del servei. Aquests informaren 
a l’alumnat del nou servei i animaren als alumnes que creien necessari a utilitzar-lo. També es van posar 
cartells pel centre en els plafons. 
 
L’alumnat que volia fer una consulta, podia comptar tots els divendres de 10:35 a 11,30. Si es produïa una 
situació inesperada i la professora estava lliure també se’ls atenia, sinó ho feia algun altre professor, 
normalment tutors o caps d’estudi. 
 
Resultats 
 

� De l’alumnat d’ESO s’ha fet el seguiment durant el primer trimestre dels alumnes atesos el 
curs passat dels quals no s’han fet intervencions noves.   
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� Dels alumnes nous, s’han atès en total 5 alumnes, (3 nois i 2 noies),  han estat intervencions 
individuals.  Són alumnes que se’ls ha fet seguiment ja  sigui per què els ha derivat el tutor 
personal o bé per què l’alumne ha demanat de parlar amb el servei. Se’ls ha fet seguiment 
al llarg dels 3 trimestres. 
 

� Durant aquest curs s’han fet mediacions de grup.  Un total de 2 mediacions. Es 2 es van 
solucionar a la primera intervenció, un cop es va fer la revisió ja estava tot resolt.  Es va 
presentar 2 mediacions més que  es van dur a terme, a que les alumnes van decidir que no 
era necessari. 

 
 

A la majoria se’ls ha fet un seguiment durant tot el curs. I és convenient que durant el primer trimestre del 
proper curs també es faci el seguiment.  Seria bo  pel curs vinent seguir amb la matèria optativa sobre temes 
de mediació escolar. 
 
Conclusions 
 
Els alumnes els costa fer ús del servei ja sigui per vergonya o per falta d’informació.  
 
El que és necessari és motivar als alumnes de batxillerat a utilitzar-lo,  ja que encara que siguin més grans 
també tenen problemes i moltes vegades se’ls podria orientar. 
 
 
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA 

Memòria de seguiment i avaluació del  Projecte de Q ualitat i Millora Contínua 

 
Objectiu de les xarxes de qualitat  
 

OBJECTIUS XARXES E2 RESULTATS ASSOLITS AL  
CENTRE 

1. Avançar cap a l’excel·lència, en base al 
model e2cat/EFQM, amb  el 
desenvolupament de tots els eixos del 
model: 
• Formació en el model d’excel·lència e2cat 

/EFQM. 
• Autoavaluació de centre per cada eix. 
• Identificar punts febles i mancances. 
• Elaborar un pla de millora o incorporar al 

PE les mancances detectades. 
• Formació en l’anàlisi de memòries 

Formació bàsica en e2cat/EFQM del Director del Centre i 
del coordinador de qualitat rebuda a través de les reunions 
de la xarxa e2cat/E2. 
 
Considerem que aquest curs encara que hem progressat 
en el coneixement del model E2, encara no l’implantarem 
en el pròxim curs degut a que estem realitzant una revisió 
de tot el Sistema de Qualitat. 
 

2. Realitzar les accions i tasques necessàries 
per el manteniment de la certificació ISO 
9001. 

S'han realitzat dues auditories l’externa i l’interna per tal de 
supervisar el sistema ISO del centre: 
 
• Auditoria externa de recertificació ISO 9001:2008,  

2 de febrer de 2016 
Resultats:  
o 5 Oportunitats de Millor 
o 1 No Conformitat menor que s’ha resolt 

satisfactòriament 
� 8.3. Control del producte o servei no 

conforme 
• Auditoria interna de seguiment, 12 d’abril de 2016 , 

que ha generat:  
Resultats:  
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OBJECTIUS XARXES E2 RESULTATS ASSOLITS AL  
CENTRE 

o 1 No Conformitats menor que s’han resolt 
satisfactòriament 

� 7.5.1 Control de la producció i de les 
prestació del servei 

o 3 Oportunitats de Millora. 
 
Veure informes auditories a l’annex. 
 

3. Fer el seguiment del Pla estratègic i elaborar 
el nou pla anual en línia amb el Projecte 
Educatiu 

Els objectius del centre estan definits en el Pla Estratègic 
des del qual realitzem el seu seguiment a través dels 
Indicadors que alhora regula el sistema  de Qualitat. 
 
El concepte REDAR s’utilitza com a roda de millora en 
alguns àmbits, però encara no s’ha arribat a sistematitzar-
ho. 
 

4. Desplegar el sistema de gestió dels eixos 
en: 

• El sistema d’auditories internes, proper a 
la cultura del centre, sense perdre 
eficiència en el control de la gestió. 

• Les revisions o avaluacions periòdiques, 
segons els resultats sense oblidar la 
revisió i avaluació dels resultats finals. 

• Les revisions dels equips docents, 
departaments didàctics, etc. 

• El sistema de gestió de centre ÚNIC. 
• El treball per processos. 
• Participar en projectes i plans de millora. 
• Intercanviar, compartir, comparar 

experiències i resultats entre centres. 

És realitzen les revisions i avaluacions pertinents 
marcades en el sistema: a través del Pla d’Enquestes 
establert en el Sistema de Qualitat, i a través dels 
seguiment trimestral dels indicadors establerts en el Pla 
Estratègic i de les diferents reunions que es realitzen al 
llarg del curs setmanalment, quinzenalment o 
trimestralment amb els equips docents, departament 
didàctics i equip directiu, equips de millora i reunions de 
qualitat i millora que el centre estableix i regula mitjançant 
el sistema de qualitat. 
 
La gestió de la qualitat està en aquests moments a cavall 
entre el Sistema Qualiteasy i el Google Drive.  
 
Pel que fa al treball per Processos i Indicadors, utilitzem 
com a base els del Pla Estratègic. 
 
És realitzen les revisions i avaluacions pertinents 
marcades en el sistema: a través del Pla d’Enquestes 
establert en el Sistema de Qualitat, i a través dels 
seguiment trimestral dels indicadors establerts en el Pla 
Estratègic i de les diferents reunions que es realitzen al 
llarg del curs setmanalment, quinzenalment o 
trimestralment amb els equips docents, departament 
didàctics i equip directiu, equips de millora i reunions de 
qualitat i millora que el centre estableix i regula mitjançant 
el sistema de qualitat. 
 
La gestió de la qualitat està en aquests moments a cavall 
entre el Sistema Qualiteasy i el Google Drive.  
 
Pel que fa al treball per Processos i Indicadors, utilitzem 
com a base els del Pla Estratègic. 
 
Al llarg del curs hem consolidat projectes i concursos: 

• Trobades ludicoesportives a la Seu d’Urgell 
• Esport a l’esbarjo 
• Setmana de la Ciència 
• L’hora del conte a la Biblioteca de Sant Agustí 
• Intercanvi amb l’institut de Santanyí 
• Projecte 3E 
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OBJECTIUS XARXES E2 RESULTATS ASSOLITS AL  
CENTRE 

• First Lego League 
• Picalletres 
• Premi Sambori d’Omnium Alt Urgell 
• Proves Cangur 
• Escola Verda 
• Camiescola 
• Premis COAC 
• Concurs de Traducció 
• Concurs de Fotografia Naturalista 
• Euromania 
• Jornada de Petits i Joves Emprenedors 
• Pla Educatiu d’Entorn 
• Projecte Aula Z 
• Projecte Pla Lector 
• Teatre Musical 
• Coral i Orquestra de l’Institut 
• Projecte Comenius Regio 
• Programa Intercanvi Catalunya Québec  
• Celebració de la Diada de Sant Jordi. 
• Mostra de Projectes 
• Emprenedors FP a Catalunya 
• XVI Jornada d’Orientació Universitària a l’Institut 
• Concurs The Big Challenge 
• Campanya “Canvi de marxa” 
• Concurs “Lectura en veu alta” 
• Congrés d’eEnsenyament: 

◦ Dictat Plurilingüe 
◦ Relats Whatsapp 

 
5. Reflexionar, desenvolupar i elaborar 

instruments, sistemes i eines 
metodològiques que facilitin la implantació i 
aprofundiment de les metodologies de la 
qualitat en els processos d’E/A i 
contribueixin a la millora de la qualitat a 
l’aula.  

Cal que els nostre centre continuï implantat i 
desenvolupant el procés d’implementació d’eines 
metodològiques que facilitin la qualitat en els processos 
d’E/A. En la revisió del sistema es pretén reduir la 
documentació i facilitar l’agilitat en el sistema de qualitat 
per a que sigui més efectiu i no es perdin esforços. 
 
Al llarg d’aquest curs s’han elaborat un nou mapa de 
processos i la revisió de procediments d’E/A. Amb la 
finalitat de reduir la documentació relacionada i així 
contribuir a millorar el procés d’E/A que es porta a terme 
al centre. 
 
Es continuarà, revisant els diferents procediments 
adaptant-los al nou mapa de processos que s’inclouen en 
el procés d’E/A per tal d’adequar-lo a noves metodologies 
a la ISO 2015 i a la realitat anual del centre. 
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3. VALORACIÓ DEL CENTRE  

Incloure una breu valoració del centre prenent com a referència els resultats indicats a l’apartat anterior: 

 

• El centre ha aconseguit renovar la certificació ISO 9001:2008 tot superant satisfactòriament l’auditoria 
externa que va tenir lloc a principis de febrer. 

• El centre no ha assolit l’objectiu d’avançar cap a l’excel·lència, en base al model e2cat/EFQM, i en un 
futur es compromet en avançar cap a la xarxa E2 i l’autoavaluació. Al estar en una revisió i reajustament 
profund del Sistema amb un nou mapa de processos, encara que el SGD està consolidat. 

• S’ha elaborat un nou mapa de processos modificant procediments existents i reduint la documentació 
que es genera tot adaptant-lo a la ISO 9001:2015. 

• S’ha continuat desenvolupant el pla d’enquestes, revisant i actualitzant cadascuna d’elles. 
• S’ha avançat en la revisió de la documentació del centre i el seu arxiu informàtic Qualiteasy. Cal, però, 

insistir en utilitzar els documents i models estàndard, però anem avançant. 
• S’ha millorat en l’arxiu dels informes de les auditories així com la documentació generada per solucionar 

les no conformitats. Ara tota queda guardada al Qualiteasy. 
• S’ha consolidat el sistema d’auditories, el professorat es mostra col·laborador i conciliador així com els 

auditors, creant un clima de confiança i aprenentatge mutus. 

• És necessari consolidar en alguns departaments i aspectes l’avaluació trimestral dels resultats per tal 
d’anar fent un seguiment més exhaustiu d’alguns ítems.  

• El centre contínua avançant en la implicació i participació de projectes que enriqueixen el procés d’E/A 
en el centre.  

 

 
4. AUTOAVALUACIÓ  I MEMÒRIA e2cat (EFQM)  
Si el centre ha dut a terme una autoavaluació e2cat, incloure una breu valoració: 

El nostre centre no ha dut a terme cap autoavaluació e2cat. 

 

 
5. PLA ESTRATÈGIC  
Indiqueu la situació en que es troba el vostre Pla Estratègic i una breu valoració dels resultats. Relacioneu 
les bones pràctiques detectades. 

Aquest curs 2015-16 s’ha formalitzat un Acord de Coresponsabilitat de durada anual, coincidint amb el darrer 
any del mandat del director.  

 

S’han realitzat diverses bones pràctiques com el projecte d’Aula Z, la Coral i l’Orquestra, el Projecte 
d’Emprenedoria que ajuda al nostre alumnat a estar més motivat i més implicat en les matèries en que 
s’integren aquests projectes.  

 

El nostre centre pretén reforçar la diversitat lingüística tant amb la pròpia llengua (el català) realitzant 
l’intercanvi amb l’Institut Santanyí, de Santanyí, a l’illa de Mallorca, per tal de conèixer els dialectes i la 
realitat més pròxima al territori i la cultura; com apostar per territoris més llunyans entrant a formar part de 
l’intercanvi Catalunya-Québec per tal de reforçar l’aprenentatge d’altres llengües com el Francès. Enguany, 
dues alumnes hi ha participat. 

 

Tot i així no deixem de potenciar des del propi centre el reforç per la llengua, tot participant en el concurs 
Picalletres i en el Premi Sambori, i també participant en concursos de reforç de la llengua anglesa com el 
Concurs The Big Challenge. 
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5. PLA ESTRATÈGIC  
Apostem i reforcem la cultura pel medi ambient i la natura a través del Projecte Escola Verda i les diverses 
accions que es realitzen al llarg del curs per fer conscients a tota la comunitat educativa (alumenes, pares i 
professors) de la importància de cuidar del nostre entorn. 

 

Per mitjà de l’Educació Física també es potencia l’educació per l’entorn i la salut mitjançant projectes com 
els campionats interns d’esport a l’esbarjo. 

 

La potenciació de les Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació a l’aula és i ha estat una de les 
apostes més rellevants del centre en aquest darrers anys incrementant la presència d’aquestes en el 
currículum per tal de potenciar l’autonomia de l’alumne vers el seu propi aprenentatge i estimular la motivació 
a l’aula.  

 

 
6. PLA DE MILLORA  
Si el centre ha elaborat i implementat un Pla de Millora, incloure una breu valoració: 

 

No hem elaborat ni implementat un pla de millora específic, sinó que tots els objectius del centre s’han recollit 
a la MAC (Memòria Anual de Centre), consultable a la següent pàgina web: 

http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/secretaria/documents/1516_MAC.pdf 

 
7. EQUIPS DE MILLORA  
Si el centre ha creat i finalitzat Equips de Millora cal adjuntar per cada Equip de Millora: Acta de Constitució, 
Acta de finalització, Resum del Treball realitzat p er cada Equip de Millora  tot justificant la innovació que 
ha significat. 

 
EQUIP DE MILLORA #1 

El dia 21-09-2015 es creà l’Equip de Millora 1, que es reunia els dilluns a 4a hora (12:00 – 12:55h), format 
per les següents persones: 

• Belén Riado Amorós 
• Josep Molero Góngora 
• Francesc Roige Galan 
• Ainhoa Igual Tellaeche 

 

L’Equip de Millora 1 s’ha reunit en 18 ocasions al departament de Tecnologia. 

 

Objectius de treball: 

• Fer propostes sobre documents i estratègies a la Comissió de Qualitat per a la seva aprovació. 
• Actualitzar, modificar i revisar documents i procediments. 
• Impulsar el PQiMC. 
• Contribuir a la planificació i als Plans de Millora del Centre. 
• Fer el seguiment del Pla Estratègic. 

 

Els temes treballats per aquest Equip de Millora han estat: 

• Revisió i modificació dels procediments d’E/A: 
◦ PR-C0204-01 Realitzar l’avaluació d’ESO-BTX-FP 
◦ PR-C0204-02 Homogeneïtzació de criteris d’avaluació 
◦ PR-C0204-03 Gestionar les reclamacions de les qualificacions 
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7. EQUIPS DE MILLORA  
◦ PR-C0205 ORIENTACIÓ I TUTORIA 

• Pla d’enquestes. S’han revisat, actualitzat i modificat les enquestes a realitzar. 
• Preparació de la documentació necessària per les auditories: Externa (02-02-16) i interna (12-04-

16). 
• Preparació de les reunions amb el professorat auditat. 
• Revisió dels informes de les auditories i de les NC. 
• Revisió i modificació dels procediments aprovats per la Comissió de Qualitat. 
• Penjar documents nous i versions actualitzades al Qualiteasy. 

 

 

EQUIP DE MILLORA #2 

El dia 15-09-2015 es creà l’Equip de Millora 2 , que es reunia els dimarts a 5a hora (12:55-13:50h), format 
per les següents persones: 

• Núria Betriu Caubet  
• Ricard Calvo Bellido 
• Francesc Xavier Pérez López 
• Eduard Ribera Chaler  
• Enric Usach Morelló  
• Ainhoa Igual Tellaeche 

 

L’Equip de Millora 2 s’ha reunit en 19 ocasions al Departament de Cicles Formatius 

 

Objectiu de treball: 

• Revisar i actualitzar la documentació 
 

Els temes treballats per aquest Equip de Millora han estat: 

• Revisió i elaboració de documentació relativa a la Qualitat sobre CF:  
• Elaboració, modificació o revisió dels procediments: 

◦ PR-C0401 SERVEI ASSESSORAMENT 
◦ PR-C0402 SERVEI RECONEIXEMENT 
◦ PR-C0206 FCT 
◦ PR-C0211 FP DUAL 
◦ REGISTRE D'ABSÈNCIES DIFÍCIL JUSTIFICACIÓ FP 
◦ PR-C0205 ORIENTACIÓ I TUTORIA FP 

• Procediment de promoció els nostres cicles al entorn pròxim; així com també l'orientació 
externa a Andorra etc. 

 

Per ampliar informació vegeu memòria de seguiment i avaluació del Projecte de Qualitat i Millora Contínua a 
l’Institut Joan Brudieu i les actes de les reunions (Qualiteasy). 
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INS D’ATENCIÓ A LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

• Alumnat que fa esport als Centres de Tecnificació Esportiva (Piragüisme – Esquí de fons) de l’Alt Urgell. 
 Ha continuat la psicòloga María José Moreno, com a persona d’enllaç entre el Centre i l’INS, a més de ser 

la persona que s’encarregava de vetllar l’estudi assistit de l’alumnat directament implicat en aquest 
projecte. 
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S1C Armijo González, Sara O  NO  X   
S2A Avalle Gràcia, Paula O  NO NO X   
S2A Caminal Navinés, Júlia O  NO NO X   
S2A Tomàs Sitjés, Alba O  NO NO X   
S3A Pueyo Repullo, Jaume  O NO   X X 
S3A Sellés Gasch, Maria  O NO   X X 
S4A Gil Ramos, Pau  O X X  X X 
S4A Serra Arévalo, Òscar  O X X  X X 
S4B Berenguer Coma, Pol  O X X  X X 
S4B Travé Pujal, Miquel  O X X  X X 
S4D Romero González, Ferran  O X X  X X 

 
 
 

 BTX-CF 

Iti
ne

ra
ri 

MUS ESP 

O
pt

at
iv

a 

N
om

 O
pt

at
iv

a 

M
ús

ic
a 

E
du

ca
ci

ó 
fís

ic
a 

T
ut

or
ia

 

B1A Sellés Bancells, Gral  O O    X X 
B1C Delgado Roqué, Mireia  O  X PSI   X 
B1D Ginesta Simon, Maria  O  X PSI   X 

 
 
INSTITUT FORMADOR DEL PRÀCTICUM DEL MÀSTER EN FORMA CIÓ DEL PROFESSORAT 
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PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

 
1 . ACOLLIDA AL PROFESSORAT NOU 
 

 
A QUI VA DIRIGIT: 

A tot aquell professorat que s’incorpora al centre. 
 
OBJECTIUS: 

• Donar a conèixer els espais del centre. 
• Informar sobre els càrrecs directius i de coordinació i les seves funcions. 
• Informar sobre el funcionament general del centre. 
• Informar sobre la gestió de guàrdies al centre. 
• Informar sobre els processos d’ús habitual al centre. 
• Donar a conèixer el programa informàtic ALEXIA 
• Saber accedir a l’ALEXIA, treure llistes, entrar incidències, posar notes, entrar 

observacions, ... 
• Dominar i usar amb fluïdesa l’agenda. 

 
TRANSFERÈNCIA 
 Acollida de tot el personal nouvingut al Centre 

 
 Millor funcionament del Centre  

 
PRESSUPOST: 

Sense cost. 
 

calendari  horari  Hores formador  formador  certificació  
  

Setembre 
 
10  hores 

 
Josep Molero 

 
 Hores 
 

 
 
2 . FIC – COMPETÈNCIA ESCRITA – ESCRIURE A LES CLAS SES DE LLEGUA 

 
A QUI VA DIRIGIT: 

A tot el professorat del Centre 
L’equip impulsor estarà format per membres dels departaments de llengües. 

 
OBJECTIUS 

• Revisar i corregir els textos produïts. 
• Expressar per escrit opinions degudament raonades. 
• Valorar l’escriptura com a mitjà per a comunicar-nos. 
• Implicar el professorat en projectes propis 
• Implicar el professorat de diferents departaments en projectes comuns 

 
TRANSFERÈNCIA 

La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de llengües  portant a terme en 
aquestes classes les activitats proposades i elaborades en el grup de treball. 
Les pautes de cada una de les activitats seran proposades pel grup de treball. 
En aquestes mateixes classes es realitzarà  les avaluacions que el grup proposi. 
 
La transferència de forma diferida es realitzarà a la resta de matèries que s’imparteixen en el 
nivell educatiu. 
Les pautes d’avaluació seran molt concretes i fàcilment avaluables. 

 
PRESSUPOST: 

A càrrec del Centre. 
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calendari  horar i Hores 

formador 
formadora  certificació  

21-10-2015 
25-11-2015 
16-12-2015 
13-01-2016 
27-01-2016 
24-02-2016 
16-03-2016 
27-04-2016 
11-05-2016 
25-05-2016 
 

 
15.30 a 17.30 

 
20 hores 

Conxita Sabartrés 
Isabel Yagüe 

 
30 hores 

 
Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs  2015-2016 Data JUNY 2016 

 
 
NOM DE LA FORMACIÓ 
FIC 
 

 
NOM DEL FORMADOR: 
ISABEL YAGUE 
CONXITA SABARTRÉS 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

���� ���� Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

        4   

 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

   4  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

   4  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

   4  

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

  4  

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

4  4    
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3 . (TALLER)  AULA Z: PROJECTE DIGITAL PROPI 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tot el professorat que realitzi projectes i/o col·laboracions entre companys i/o departaments. 
A tot el professorat que elabora material didàctic en col·laboració amb altres companys. 

 
OBJECTIUS: 

• Millorar la cohesió interdepartamentals 
• Incentivar el treball entre departaments diferents 
• Implicar el professorat en projectes propis 
• Implicar el professorat d diferents departaments en projectes comuns 
• Donar a conèixer treballs i projectes que es porten a terme al Centre 
• Potenciar el treball col·laboratiu entre el professorat 

 
TRANSFERÈNCIA 

Com a projecte digital propi, aquest es porta a terme a la matèria de llengua y literatura 
castellana a tota l’ESO i a la matèria de tecnologia a primer i segon d’ESO i parcialment a 
tercer d’ESO. 

 
PRESSUPOST 

Sense cost. 
 
OBSERVACIONS: 

A final de curs cal presentar tota la documentació i/o materials treballats o elaborats per tal de 
poder certificar. 
 

calendari  horari  assessors  certificació  
 Cada grup de treball es 

reuneix en les hores que 
convenen 

Isabel Yague 
Conxita Sabartrés 
Mario Domenech 

 
15  hores 

 
Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs  2015-2016 Data JUNY 2016 

 
 
NOM DE LA FORMACIÓ 
AULA Z 
 

 
NOM DEL FORMADOR: 
ISABEL YAGUE 
CONXITA SABARTRÉS 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

���� ���� Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

        7 12  

 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  2 17  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  2 17  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

   17  
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Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 2 17  

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

10 5 17    

 
 
4 . (TALLER) EDICIÓ DE VÍDEO AMB PINNACLE STUDIO 

 
A QUI VA DIRIGIT: 

A tot el professorat del centre. 
 
OBJECTIUS: 

• Conèixer les diferents eines més utilitzades d’edició de video. 
� Movie Maker 
� Pinnacle studio 
� Adobe Premiere.. 

• Aprendre a capturar, editar i muntar vídeos. 
• Aprendre el procés  d’edició de vídeo. 

� Treballar la fotografia amb el programa d’edició de vídeo. 
� Crear transicions, 
� Tallar vídeos. 
� Crear etectes, títols… 
� Editar i insertar audio. 
� Crear menús per DVDs. 
� Gravar el vídeo resultant. 

 
TRANSFERÈNCIA 

La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de visual i plàstica portant a terme 
activitats elaborades de forma individual i també en petits grups 
La transferència de forma diferida es realitzarà a la resta de matèries. 

 
PRESSUPOST: 

Sense cost. 
 

calendari  horari  Hores 
formador 

formadora  certificació  

4-11-2015 
11-11-2015 
18-11-2015 
25-11-2015 
 

 
15.30 a 17.30 

 
6 hores 

 
Mercè Cerqueda 

 
15 hores 
 

 
Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs  2015-2016 Data  

 
 
NOM DE LA FORMACIÓ:  
EDICIÓ DE VÍDEO AMB PINACLE 
STUDIO 
 

 
NOM DEL FORMADOR:  
MERCE CERQUEDA 
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Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

���� ���� Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

       3 1 4  

 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  3 5  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  5 3  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 1 4 3  

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 6 2  

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

2  6 1   

 
 
5 . (TALLER) APROFUNDIMENT EN L’ÚS I CREACIÓ D’ACTI VITATS AMB PDI I APLICACIONS DE 
MÒBILS 

 
A QUI VA DIRIGIT: 

A tot aquell professorat que ja tingui coneixements de pissarra digital i vulgui crear els seus 
propis recursos. 
 
OBJECTIUS: 

1. Dominar de forma bàsica la pissarra digital 
2. Donar a conèixer les possibilitats didàctiques de les pissarres digitals 
3. Practicar en l’ús de la pissarra digital 
4. Elaborar activitats amb la pissarra digital 
5. Incentivar la creació d’activitats per mitjà de la pissarra digital 
6. Implicar el professorat en l’ús de la pissarra digital 
7. Dominar les aplicacions per ha mòbils d’ús més habitual. 
8. Integrar aplicacions de mòbils a l’activitat escolar 

 
TRANSFERÈNCIA 

La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de qualsevol matèria que 
s’imparteix. 
 

PRESSUPOST: 
A càrrec del Centre. 

 
calendari  horari  Hores 

formador 
formadora  certificació  

30-09-2015 
7-10-2015 
14-10-2015 
21-10-2015 

15.30 a 17.30 6 hores Xavier Garcia 15 hores 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut  Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_MAC_2_Objectius) pot quedar obsolet una vegada imprès (10-oct-16) Pàgina 
47 de 106 

 

 
 
Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs  2015-2016 Data JUNY 2016 

 
 
NOM DE LA FORMACIÓ:  
PISSARRES DIGITALS 
 

 
NOM DEL FORMADOR:  
XAVIER GARCIA 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

���� ���� Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

     1   4 3  

 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 1 1 6  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  2 6  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  2 6  

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 1 6 1 

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

6  7 1 1  

 

Propostes per a properes reunions formatives 

- Recursos digitals en xarxa 
- Facebook i twiter en l’àmbit educatiu 
- APP per mòbil en l’àmbit educatiu 

 
 

Altres suggeriments 

• Grups per preparar materials per ser aplicats a l’aula 
 

 
 
6 . (TALLER) GESTIÓ D’EMOCIONS I TREBALL EN EQUIP 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tot el professorat del centre 
 

OBJECTIUS: 
1. Millorar el treball en equip i de les relacions interpersonals. 
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2. Aconseguir els objectius personals i grupals marcats a través de la col·laboració i  l’esforç 
en comú fomentant la salut mental i física dels professors. 

3. Descobrir l’entorn proper a l’Institut, la seva geografia i història tot fomentant la salut física i 
mental del professorat. 

 
TRANSFERÈNCIA 

La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de qualsevol materia que 
s’imparteix. 

 
ACTIVITATS-SORTIDES DESDE L’INSTITUT 

1. Seu, Alàs, Ermita romànica de les Peces i retorn per l’altra banda del riu Segre,  4hores. 
2. Institut,  Arfa per la rivera del Segre, Balcó del Pirineu, Castellciutat i retorn per la rivera 

del riu la Valira,   4 hores. 
3. Seu, Anserall I Sant Serni de Tavèrnoles. 
4. Sortida des del Coll del Cantó i coneixement micològic  i històric del seu entorn. 
5. Caminada a Prats del Cadí i coneixement del medi físic i humà del Parc del Cadí 

Moixaró. 
 

PRESSUPOST: 
A càrrec del Centre. 

 
calendari  horari  Hores 

formador 
formadors  cer tificació  

2-12-2015 
9-03-2016 
13-04-2016 
20-04-2016 
 

 
15.30 a 17.30 

 
6 hores 

Nati Cuairan 
Jordi Nistal 
Eduard Ribera 

 
15 hores 

 
Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs  2015-2016 Data JUNY 2016 

 
 
NOM DE LA FORMACIÓ 
GESTIÓ D’EMOCIONS 
 

 
NOM DEL FORMADOR: 
NATI CUAIRAN 
JORDI NISTAL 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

���� ���� Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

       5 5 10  

 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 5 5 8 2 

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  12 8  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

2 4 6 6 2 

 
Mai Algun cop De forma 

sistemàtica 
NC 
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Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

2 6 10 2 

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

      

 
 
7 . (TALLER)  PRIMERS AUXILIS 

 
A QUI VA DIRIGIT: 

A tot el professorat del centre 
 
OBJECTIUS: 

1. Conèixer el procés de RCP (reanimació cardio pulmonar), aplicació pràctica. 
2. Reconèixer contusions i esquinços, tractaments immediats 
3. Tractar hemorràgies nasals 
4. Tenir cura de ferides, gotes oftalmològiques. 
5. Conèixer les nocions bàsiques de transport de ferits i la seva mobilització. 
6. Conèixer les normes bàsiques de seguretat a la muntanya i primers auxilis  
7. Intentar reproduir els casos més habituals en el dia a dia de l'institut i de la vida normal. 

 
TRANSFERÈNCIA 

La transferència de forma directa es realitzarà en qualsevol àmbit de la vida diària. 
 
PRESSUPOST 

Sense cost. 
 

calendari  horari  Hores 
formador 

formadors  certificació  

3-02-2016 
10-02-2016 
17-02-2016 
24-02-2016 
 

 
15.30 a 17.30 

 
6 hores 

 
Ramón Escuder 
 

 
15 hores 

 
Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs  2015-2016 Data JUNY 2016 

 
 
NOM DE LA FORMACIÓ:  
PRIMERS AUXILIS 
 

 
NOM DEL FORMADOR:  
EDUARD RIBERA 
ESTHER BUSQUETS 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

���� ���� Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

        4 12  

 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 5 2 8 1 

 
Gens Poc Bastant Molt NC 
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Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

 2 7 6 1 

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 3 8 4 1 

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 11 3 2 

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

  3 2 11 1 

 
 
8 . (SEMINARI) LES EINES DIGITALS A LES CLASSES DE MATEMÀTIQUES: EL GEOGEBRA 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tot el professorat del departament de matemàtiques del centre. 

 
OBJECTIUS: 

1. Aprendre a fer servir el programari. 
2. Recollir materials ja existents a la xarxa. 
3. Creació de materials per treballar a l'aula. 

 
CONTINGUTS 

1. Eines bàsiques de la geometria clàssica. 
2. Eines bàsiques de la geometria dinàmica. 
3. Geogebratube 
4. Projectes b geogebra i millora de la geometria a les aules. 
5. Eines específiques de la geometria en tres dimensions. 
6. Eines específiques dels diferents àmbits de la matemàtica, fulls de càlcul, 

estadística... 
 

TRANSFERÈNCIA 
La transferència de forma directa es realitzarà especialment a les classes de matemàtiques i 
en totes aquelles matèries associades. 
 

PRESSUPOST 
Sense cost. 

 
calendari  horari  Hores 

formador 
formadors  certificació  

23-09-2015 
30-09-2015 
7-10-2015 
14-10-2015 
28-10-2015 
4-11-2015 
11-11-2015 
25-11-2015 
2-12-2015 
16-12-2015 
 

 
15.30 a 17.30 

 
10 hores 

 
Laia Miró 
 

 
30 hores 
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Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs  2015-2016 Data JUNY 2016 

 
 
NOM DE LA FORMACIÓ:  
GEOGEBRA 
 

 
NOM DEL FORMADOR:  
LAIA MIRO 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

���� ���� Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

      1  2 2  

 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  2 3  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  1 4  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  2 3  

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 2 3  

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

4  3    
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RECONEIXEMENT I ASSESSORAMENT - ACREDITA’T 
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IDDINK: reutilització de llibres ecoBOOKS (dades de l curs 1516) 
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Quan s’han fet les comandes? 
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Mitjanes i estalvis 
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3.- COORDINACIONS 

Consell de Delegats 
 
El Consell de Delegats s’ha reunit, excepte les reunions inicials, per nivell ja que els interessos són força 
diferents segons les edats i en el cas de CF de tarda per la franja horària en que estan en el centre. 
 
S’han realitzat un total de 17 reunions al llarg del curs. Les temàtiques tractades es relacionen a continuació: 
 
• Comprovació de la llista de delegats. Llistat i signatura d’assistents i correus electrònics 
• Constitució del consell de delegats 
• Normativa del Consell  de Delegats. 
• Funcions del delegat/a. Responsabilitats que han d’assumir. 
• Calendari de reunions 
• Entrega del document “Òrgans de participació de l’alumnat” 
• Planificació d’activitats, festes i viatges. 
• Possibles convocatòries de vaga pel curs actual. Document “La falta d’assistència a classe per decisió 

col·lectiva de l’alumnat (vaga)”  
• Calendari provisional de les eleccions a Consell Escolar: s’anima a l’alumnat a la participació. 
• Participació al CONSELL MUNICIPAL DE JOVES. Treball específic a realitzar a les tutories. Retorn 

d’informació del Consell Municipal a les tutories. 
• Reunió específica amb els delegats de 1r ESO sobre acollida i funcionament 
• Valoració sobre l’inici de curs 
• Qüestions de funcionament, ordre i disciplina 
• Valoració del primer trimestre de curs 
• Propostes per a la realització de la festa de Sant Jordi. Aportació i valoració de les propostes per a la 

realització de la festa de Sant Jordi. Organització de les activitats de Sant Jordi. Valoració de la festa de 
Sant Jordi . Resolució dels equips guanyadors i dels premis que s’atorguen. Compromís de l’alumnat, 
especialment de tercer d’ESO i de primer de BTX per tal de col·laborar en d’organització de la festa de 
Sant Jordi del proper curs 

• Qüestions de funcionament, ordre i disciplina 
• Valoració del segon trimestre de curs 
• Valoració del tercer trimestre i propostes de millora.  
 
 
 

Coordinació ESO 
 
1. ORGANITZACIÓ 
 
La coordinació d’ESO es porta a terme en dos equips diferents: primer i segon d’ESO amb un coordinador i 
tercer i quart d’ESO amb un altre coordinador. 
 
Els coordinadors han desenvolupat les tasques que específicament marca el Coordinador Pedagògic del 
Centre i orgànicament ha estat el punt de connexió entre els tutors per un costat i la Coordinació Pedagògica, 
que està formada pels Caps d’Estudis, el Coordinador Pedagògic, els Coordinadors d’ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius i el Coordinador d’Activitats. S’han realitzat al llarg de tot el curs reunions de Coordinació 
Pedagògica, tots els dimarts de 12.00 a 12.55 al despatx de Coordinació A011. 
 
Les reunions amb els tutors es realitzen tots els dimecres a la sala de reunions C006 amb l’horari següent: 
• De 9.40 a 10.35 la de primer i segon d’ESO. 
• De 10.35 a 11.30 la de tercer i quart d’ESO. 
 
 
2. ASPECTES PEDAGÒGICS 
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L’actual organigrama preveu que de la reunió de la Coordinació Pedagògica surtin les directrius a tractar a la 
reunió de tutors i d’aquesta a les reunions d’Equip Docent. 
 
De manera prioritària la consigna del Coordinador Pedagògic del Centre va ser que les reunions de tutors 
aprofundissin i coordinessin el desenvolupament del PAT, dels eixos transversals i la revisió i/o elaboració del 
TdS i PdR així com les reunions d’equips docents es convertissin en reunions d’avaluació continuada. 
 
3. TEMARI 
 
L’ordre del dia de les reunions de tutors ha estat marcat per la informació que procedent de Coordinació 
Pedagògica o de Cap d’Estudis cal fer arribar als tutors. La necessitat de transmetre informació puntual, 
urgent, d’actualitat i la dinàmica que aquesta informació generava en les reunions de tutors, no ha impedit 
treballar temes molt concrets tals com: 

• Preparació de les reunions d’Equips Docents 
• Anàlisi dels resultats estadístics de cadascuna de les avaluacions 
• Criteris d’avaluació i seguiment del crèdit de tutoria 
• Seguiment de l’absentisme 
• Disciplina 
• I altres temes que es poden consultar a les actes de les reunions 

 
A part de les reunions de tutors s’ha col·laborat en: 

• L’organització de xerrades, tallers, ... per alumnes d’ESO 
• Reunions de traspàs de primària a secundària 
• Jornades de portes obertes 
• Orientació acadèmica i professional a l’alumnat de S3 i de S4 
• Orientació a l’alumnat susceptible de realitzar les proves d’accés a CFGM 

 
4. AVALUACIÓ DE LA TUTORIA 
 
Les reunions del Coordinador d’ESO amb els tutors han estat fonamentalment informatives ja que emanen de 
la reunió de Coordinació Pedagògica i receptores de l’opinió dels tutors. 
 
El professor ha assumit dos rols, el de docent i el d’orientador i per donar la màxima resposta possible hi ha 
un tutor del grup classe i un tutor personal. Cada alumne té dos tutors: el de classe i el personal. Tot professor 
del centre és tutor personal d’un reduït nombre d’alumnes (al voltant de 10) 
 
Entre d’altres, els tutors del grup classe han desenvolupat les funcions següents: 

• Han seguit la vida social (grupal) i acadèmica del grup classe 
• Han informat i preparat la tria de MOS, sortides, celebracions, ... 
• Han controlat l’assistència del alumnes a classe 
• Han impartit les classes de tutoria de grup 
• Han vetllat per la convivència del grup i la seva participació en les activitats de l’INS 
• Han realitzat la reunió informativa amb els pares a inici de curs 
• Han presidit les sessions de pre-avaluació i avaluacions del seu grup classe 

 
Algunes de les funcions realitzades pels tutors personals han estat: 

• Orientar i fer el seguiment acadèmic dels seus tutorandos 
• Orientar els alumnes en la tria de MOS 
• Entrevistar-se amb els alumnes i amb els seus pares o representants legals sempre que ha fet falta 

o que s’ha sol·licitat  
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Coordinació BTX 
 
• OBJECTIU 
 
L’objectiu principal de la tutoria de BTX continua sent el desenvolupament del PAT i per tant, l’acció tutorial té 
per objecte el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat 
per tal d’afavorir el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat. 
 
El tema de l’orientació al  batxillerat ha de facilitar recursos perquè l’alumnat canalitzi les seves preferències i 
capacitats en un marc de referència apropiat i amb l’orientació adequada. Les activitats de tutoria, l’opcionalitat 
curricular, el treball de recerca, etc., són recursos que, amb independència de la modalitat cursada, serveixen 
per a aquesta funció orientadora. 
 
S’ha d’orientar l’alumnat per prendre decisions dins l’opcionalitat del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la 
continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral. L’acció orientadora ha de permetre identificar i 
desenvolupar les capacitats de l’alumnat. 
 
L’acció tutorial es concreta en una hora setmanal de tutoria en cada un dels cursos, durant la qual es fan 
activitats amb tots els alumnes d’un grup i atencions individualitzades. A més del tutor classe hi ha un tutor 
personal que s’encarrega de les entrevistes amb els pares i també amb els alumnes sempre que es sol·liciti. 
 
• ORGANITZACIÓ 
 
La coordinació de BTX és el punt de contacte entre la reunió de coordinació pedagògica i els tutors de classe. 
 
a) Reunió de coordinació. Dimarts de 12:00 a 12:55 hores al despatx de Coord. Pedagògica. Assistents: 

Coordinadors d’ESO, BTX i   CF, Coordinadora d’Activitats, Coordinador Pedagògic i els Caps d’Estudis. 
b) Reunió de tutors: Dimecres de 12:00 a 12:55 hores a la sala de reunions C006. Assistents: els tutors de 1r 

(A-B-C-D) i 2n (A-B-C-D) de BTX, i la Coordinadora de BTX.  
 
• TEMES 
 
L’objectiu principal de transmetre la informació entre coordinació i tutors no impedeix treballar els diferents 
temes proposats des de la programació establerta per cada nivell i a més la incorporació de totes les activitats 
afegides i que vénen marcades per la pròpia dinàmica del curs, són: 

• Seguiment de la tutoria. 
• Temes puntuals com els viatges, sortides dels departaments, activitats... 
• Canvis en la programació de la tutoria. 
• Programació de les xerrades. 
• Preparació dels equips docents. 
• Aspectes funcionals: reunió de pares, reunió d’equips docents, avaluacions... 
• Orientació acadèmica i professional: JOU Tàrrega, taula exalumnes, Saló Ensenyament, informació 

de prematrícula i matrícula de les PAU, preinscripció universitària... 
• Eixos transversals: promoció de la salut, medi ambient i convivència. 
• Seguiment de l’alumne: faltes d’assistència, retards, disciplina,  rendiment acadèmic ... 
• Organització dels treballs de recerca: normes d’elaboració i presentació del treball de recerca, elecció 

del tema, adjudicació de departaments, seguiment ... 
• Anàlisi dels resultats de les avaluacions. 

 
• DESENVOLUPAMENT 
 
Durant aquests curs el desenvolupament de la tutoria ha estat el següent: 

• El primer trimestre es va dedicar a aspectes funcionals de la tutoria (coneixement de la normativa, 
adjudicació de les matèries optatives, elecció de delegats, sortida de tutoria ...), les quals  estaven 
previstes en la programació de la tutoria. 

• Durant el segon trimestre es va seguir la programació prevista de xerrades i en alguns casos els tutors 
van atendre la demanda dels alumnes de cedir-los part de l’hora de tutoria per preparar exàmens o 
el Treball de Recerca. 
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Cal destacar, que aquest curs es va participar novament en  l’organització de les Jornades 
d’Orientació Universitàries de Tàrrega amb una participació del 50% de l’alumnat de 2n de batxillerat. 
Novament durant aquest trimestre s’ha utilitzat una hora de tutoria per fer un tutorial de preinscripció 
a les PAU i una altra per fer el simulacre de matrícula a les PAU. 

• El tercer trimestre va concentrar xerrades i visites, informació sobre les PAU i la preinscripció 
universitària, notes de tall, ponderacions, orientacions pel treball de recerca a 1r Btx,... També s’ha 
utilitzat una hora de tutoria a 2n de Btx per informar dels diferents tipus de beques de que disposa 
l’alumnat de batxillerat i universitari, organitzat des de coordinació i dut a terme per la Lourdes Santos.  

 
Aquest any hem mantingut el fet de disposar de les adreces de correu electrònic de tots els alumnes  de Btx, 
la qual cosa facilita molt el traspàs d’informació relativa  a les sortides i activitats, els Treballs de Recerca,  les 
PAU, les reunions informatives al pares, la preinscripció universitària...  Tot i que també s’ha incorporat com 
a novetat la comunicació entre la coordinadora i els delegats de 2n de Btx a través de grups en les xarxes 
socials (whatsapp i Messenger), el que ha permès informar amb agilitat i eficàcia a tots els alumnes de 
novetats puntuals, així com també de resoldre dubtes dels alumnes. 
 
• VALORACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 
 

• Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat han realitzat una valoració sobre les xerrades realitzades a la 
tutoria, el resultat de la qual ha estat satisfactori . Tan alguns alumnes com alguns tutors proposen 
que algunes xerrades de caire informatiu general (no específic de 2n de Btx) es facin a 1r de Btx, 
alliberant així l’hora de tutoria per als alumnes de 2n de Btx que la poden utilitzar pel seguiment del 
TdR o la preparació d’exàmens. 

• Es valora positivament la taula informativa d’exalumnes, així com també la sortida al Saló de 
l’Ensenyament a 2n de Btx. La participació a les JOU de Tàrrega ha estat més reduïda que en edicions 
anteriors, el que caldrà tenir en compte per properes edicions. 

• Aquest curs s’ha incorporat un intercanvi lingüístic amb un centre de Torí (Itàlia) a 1r de Btx, la 
valoració del qual és molt positiva, tan per part dels alumnes com dels professors que hi han participat. 
Es proposa per al proper curs que sigui possible ampliar l’oferta d’aquest intercanvi i fer-lo extensiu 
també als alumnes de francès que poden acreditar el nivell d’anglès requerit encara que no cursin 
aquesta matèria al centre. 

• Referent al tema del seguiment de les faltes d’assistència i de retards cal assenyalar que aquest curs 
han disminuït moltíssim en comparació al curs anterior. Es creu que aquest fet es deu a què els 
professors han estat més rigorosos en el control de les mateixes ja que es va acordar incorporar un  
apartat en les programacions on es reflectia la penalització per faltes injustificades o retards. 
Tanmateix, els tutors valoren positivament el fet de que els pares siguin els qui justifiquen les 
absències dels alumnes a través d’Alexia. 

• Intentar que hi hagi tutors personals als cursos de Batxillerat permetria poder-se entrevistar amb totes 
les famílies i fer un seguiment més acurat dels alumnes amb dificultats. 

• Es proposa des de la coordinació de batxillerat de crear grups de comunicació amb els delegats de 
classe de 1r i 2n de Btx i la coordinadora per al curs 2016-17, ja que durant aquest curs ha estat un 
recurs molt eficaç que ha permès un contacte directe. 

• Es valora positivament l’acte acadèmic de comiat dels alumnes de 2n de Btx i CF.  
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Coordinació de Formació Professional 
 

BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIG NIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 
FORA DE L ’AULA) 

Activitats 

Àrea 
d’influència 

Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

OBJECTIU 1: Millorar els resultats educatius :  
 

Professorat 
Alumnat 

  
 

1.1.Incrementar la participació ensenyament-aprenentatge 
a través de Moodle 
Actuacions : 
a) Utilització per part del professorat i alumnat cada cop 
més  del Moodle com a eina d’ensenyament-aprenentatge 

 M 7 SI 

1.2.Participar l’alumnat de Cicles  en activitats, concursos i 
projectes amb altres centre. 
Actuacions: 
a)Participació de l’alumnat de 2n. de l’ESO en la Fira de 
productes i serveis. 
b) Participació de l’alumnat de Cicles en el concurs 
d’emprenedoria de l’Institut Joan Brudieu  i  d’altres centres. 
c)Intercanvi professional entre el centre Des Ambroix  
(Itàlia) i Institut Joan Brudieu .Continuació del mateix el 
proper setembre . 
 

 

A 10 

 

1.3.Millorar les infraestructures i espais del centre utilitzats 
per l’alumnat de cicles. 
Actuacions: 
a)Optimització al màxim dels espais on s’imparteixen 
classes. 
 

 

M 6 

SI 

OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social:  
 

Professorat 
Alumnat 

  
 

2.1.Participar en jornades de bones pràctiques. 
Actuacions: 
a)Explicar contes a nens de l’etapa Infantil en la biblioteca 
de Sant Agustí. 
b)Jornada de visita a CASER d’ Oliana per estar en 
contacte amb avis i avies. 
c)Jornada de visita al Taller CLAROR de la Seu d’Urgell. 
d)Visita a l’espai “Gent Gran” de La Caixa de la Seu 
d’Urgell 
d) Realització de 3 sortides per poder planificar, 
implementar i avaluar una excursió. 
e)Curs de Primers Auxilis ,organitzat pel departament de 
Sanitària per a professorat del centre. 
 

 

A 8 

SI 

2.2.Impulsar els òrgans de representació de l’alumnat de 
cicles  
Actuacions: 
a)Fomentar la participació de l’alumnat en els òrgans de 
representació de l’ Institut 

 

M 6 

SI 
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Activitats 

Àrea 
d’influència 

Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

2.3.Impulsar els Cicles Formatius com a referència 
educativa de l’Alt Urgell . 
Actuacions: 
a) Posar a disposició d’entitats sanitàries el material dels 
nostres tallers. 
b) Exposar activitats  i treballs realitzats per l’alumnat de 
cicles. 

 

A 8 

SI 

2.4.Desminuir el nombre d’abandonaments als Cicles. 
Actuacions: 
a)Sensibilitzar a l’alumnat amb poc interès que cursa primer 
de qualsevol cicle de la necessitat d’acabar per poder tenir 
unes mínimes opcions a l’hora d’accedir al mercat laboral. 
b)Orientar  a l’alumnat que suspèn ,de la possibilitat de 
continuar amb menys MP/UF per centrar -se en uns 
determinats mòduls 

 

A 8 

SI 

OBJECTIU 3: Millorar la confiança dels grups d’inte rès . 
 

Professorat 
Alumnat-
Empresa 

  
 

3.1.Augmentar el número de professorat de CF  implicat en 
Qualitat 
Actuacions: 
a)Creació de nous equips de millora 
b)Formació i seguiment al professorat en Qualiteasy 
 

 

A 8 

SI 

3.2.Potenciar el Moodle i la pàgina web del centre com a 
eina del tutors de grup i d’FCT. 
Actuacions: 
a)Ingressar al tutor al moodle del procediment d’FCT per 
consultar : 
-Dossiers de tutors,guies i programació d’FCT. 
-Planificació de l’FCT. 
-Documents d’us  comú FCT 
 
 

 

A 10 

SI 

3.2.Agilitzar la gestió del Qualiteasy per  reduir l’excés de 
papers 
Actuacions: 
a)Confecció de la documentació que s’ha de penjar al 
Qualiteasy 
b)Gestió de la documentació que s’ha de penjar al 
Qualiteasy 
 

 

A 8 

SI 

3.3. Potenciar l’orientació acadèmica  professional de 
l’alumnat  
 Actuacions: 
a)Orientacions del professorat i alumnat de CF a  4art. 
l’ESO i als BATX. 
b)Potenciar l’orientació a l’alumnat en  centres andorrans. 
c)Connexions amb el portal UNPORTAL. 
 

 

A 9 

SI 
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Activitats 

Àrea 
d’influència 

Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

3.4.Mantenir  les reunions de coordinació amb els tutors de 
grup i d’FCT. 
Actuacions: 
a)Realització d’una reunió setmanal. 
 

 

A 10 

SI 

3.5.Mantenir la confiança de les empreses col·laboradores 
amb la formació de l’alumnat d’ FP . 
Actuacions: 
a)Assolir una valoració positiva de les empreses sobre la 
preparació rebuda per l’alumnat que fa l’ FCT. 
b)Establir convenis de col·laboració amb noves empreses 
per ampliar l’oferta de la formació en els centres de treball. 
c)Valorar el grau d’inserció laboral de l’alumnat(enquestes 
alumnat actual i enquestes alumnat que ha finalitzat un CF) 
d)Valorar el grau de satisfacció de les empreses amb 
convenis de col·laboració(enquestes empreses) 
e)Mantenir la col·laboració amb els centres de treball 

 

A 9 

SI 

3.6. Revisar l’accés de l’alumnat de CFS a la Universitat  
Actuacions: 
a)Control i seguiment  dels alumnes de CFS d’EDI i 
d’ASIX que han accedit a estudis universitari 
 

 

B 5 

SI 

     
     

 
• ACTIVITATS:   Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant. 
• IMPACTE:   A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el 

departament i la seva activitat. 
• VALORACIÓ:  D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en 

correlació amb l’esforç invertit. 
 
 
Altres aspectes o qüestions a destacar (si s’escau)  
 
 

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D ’OBJECTIUS  

Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10  

1 Millorar els resultats educatius 8 8 
2 Millorar la cohesió social 9 9 
3 Millorar la confiança dels grups d’interès 9 9 

 

Núm.  Objectius proper curs  Indicador Índex 

1 Continuar en la millora dels resultats acadèmics   
2 Continuar en la millorar de la cohesió social   
3 Continuar la millora en la confiança dels grups d’interès   

• Els objectius  han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria 
convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió social, 
prevenció de riscos, medi ambient, satisfacció de l’alumnat, satisfacció de l’equip humà que hi treballa, augment de la 
coresponsabilitat, etc. 
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ALTRES ASPECTES O QÜESTIONS A DESTACAR DE LA FORMAC IÓ EN CENTRES DE TREBALL 
1.- Valoració dels convenis i exempcions  realitzad es durant el curs 15-16. 
2.-Estadística de la inserció laboral del curs 14-1 5. 
TOTA AQUESTA VALORACIÓ ES FA ANUALMENT AMB EL PROGRAMA DE GESTIÓ qBID. 
 

 
 
 
SEGUIMENT D’ACORDS REALITZATS DURANT EL CURS 15-16 
 

Acords més importants i significatius Resolució del acord a final de curs 

-Fer participar més a les empreses dins de les 
activitats curriculars  dels cicles formatius. 

Es contempla com una millora per al curs vinent 

-Estandarditzar el procés de matricula per l’alumnat 
de cicles formatius. 

Implantació del procés i millores per al curs 
vinent 

-Establir en el concurs d’idees emprenedores un 
premi per a cicles de grau mitjà i un premi per cicles 
superiors. 

Es tindrà en compte per al proper curs 

-Potenciar la Fira de Productes i Serveis .  
-Realitzar el seguiment de  l’alumnat en FCT segons 
la fitxa 07 del qbid. 

El coordinador du un arxiu d’aquestes fitxes 

-Desenvolupar noves accions i estratègies per poder 
potenciar  el nostre centre. 

Es tindrà en compte per al proper curs 

-Buscar una implicació més real amb els centres del 
Pirineu-Aran . 

Es tindrà en compte per al proper curs  

-Potenciar i consolidar  la SEMIPRESENCIALITAT Es tindrà en compte per al curs vinent. 
-Potenciar i consolidar la FP Dual al Cicle Superior 
d’ASIX 

Es tindrà en compte per al curs vinent 

-Crear un dossier per la matriculació de l’alumnat de 
cicles superiors a les PAU 

Es tindrà en compte per al curs vinent 
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POSSIBLES MILLORES  PER APLICAR  A LA COORDINACIÓ  

 
 
En l’objectiu 1: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS :  Es proposa: 
 
*Participar en projectes de mobilitat(amb zones/regions /països propers al nostre entorn). 
*Proporcionar una formació complementària a l’alumnat que pensa presentar-se a les PAU( oferir la possibilitat  
a l’alumnat de CFS que vol presentar-se a les PAU  d’assistir a classe de 2n de BAT  o de 1r de BATX de les 
matèries de modalitat de les que es vol examinar ) 
 
En l’objectiu 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL: Es pro posa: 
 
*Augmentar la participació del professorat de gestió administrativa i d’ SMX en l’organització conjunta 
d’aquests dos cicles a través de la simulació d’una empresa. 
 
En l’objectiu 3: MILLORAR LA CONFIANÇA DELS GRUPS D ’INTERÈS: Es proposa : 
*Proporcionar al professorat de cicles el procediment d’FCT a través del moodle.i del  Qualiteasy. 
 
*Sensibilitzar  a l’alumnat que farà les FCT’ s de la importància  de la prevenció de riscos laborals( contemplar 
en el dossier del tutor d’ FCT un apartat dedicat a la prevenció. 
*Revisar la informació dels CF en la web de centre. 
*Millorar  la col·laboració amb els centres de treball.(a través de la seva participació en els MP/UF com ara 
projectes empresarial,EIE, i Projectes de síntesi. 
 
*Realització d’una jornada per exposar els treballs de síntesi dels alumnes de CF. 
 
 

QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR  L’INSTITUT 

 
-Reformar tot el contingut de cicles formatius dins de la web del centre. 
-Crear una borsa de treball pròpia. 
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Coordinació de Qualitat i Millora Contínua 
 

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D ’OBJECTIUS  

Núm. Objectius curs  
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10  
1 Elaboració de nou Mapa de processos  10 10 
2 Millorar el sistema de Qualitat de l'Institut 5 5 

3 A conseguir major implicació del professorat en el Sistema de 
Qualitat 

4 4 

4    
...    

 
Nota: El grau de satisfacció s’ha de mesurar a través d’enquesta, qüestionari, ... 
 

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex  

1 Elaboració de processos: Seguir i Gestionar el SGQ  100 o Fet 
2 Elaboració de processos: Ensenyament/Aprenentatge  100 o fet 
3 Elaboració de procediments: GESTIÓ ENQUESTES  100 o fet 
4 Elaboració de procediments: AVALUACIÓ  100 o fet 
5 Elaboració de procediments: FCT  100 o fet 
6 Elaboració de procediments: CONVIVÈNCIA  100 o fet 
7 Elaboració de procediments: ORIENTACIÓ  100 o fet 
8 Elaboració de procediments: SEMIPRESENCIALITA A LA FP  100 o fet 
9 Elaboració de procediments: TREBALL DE RECERCA  100 o fet 

 
• Els objectius  han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria 

convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió social, 
prevenció de riscos, medi ambient, satisfacció de l’alumnat, satisfacció de l’equip humà que hi treballa, augment de la 
coresponsabilitat, etc. 

• Índex: % d’acceptació 
 
Observacions (si s’escau) 
 
 
 

POSSIBLES MILLORES  PER APLICAR AL DEPARTAMENT  

• Les reunions dels equips de millora es realitzin en un aula amb projector (C006) 
• Les reunions de la Comissió de Qualitat establir-les una vegada al mes per aprovar els treballs realitzat 

en els equips de millorar i programar i avaluar actuacions. 
 
 

QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR  L’INSTITUT 
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Coordinació d’Informàtica 
 
1. Preparació per començament del curs 2015 - 2016 

 
• Revisar pcs, pantalles, lectors cd-dvd, teclats i ratolins. 
• Comprovar connexió de xarxa, sistema operatiu, usuaris i contrasenya i grups de treball. 
• Verificar particions, congelació i programes bàsics. 
• Neteja arxius i programes unitats S i T. 
• Instal·lar càmeres de seguretat. 
• Actualitzar i/o reinstalar antivirus Panda. 
• Revisió dels projectors i àudio (Kit aules BTX). 
• Revisió de la xarxa sense fils (Wireless). 
• Revisió, neteja i comprovació de projectors, pissarres digitals i sistemes de so a les aules d'ESO. 
• Re ubicar ordinadors que es van utilitzar per a la venta d'ecobooks. 
• Habilitar pantalles d'informació. 
• Instal·lar punt d'accés Wifi. 
• Preparar i subministrar portàtils, codis, contrasenyes, carpetes compartides del centre i impressores 

al nou professorat. 
• Nou sistema de codificació per a les impressores de consergeria.  
• Instal·lació de 2 PDI a Batxillerat. 

 
 
2. Revisió i actualització del inventari. Xifres to tals inventariades al Juliol del 2016 (inventari C.  I. C.) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PC Taula 144 191 237 272 248 247 253 236  235 235 235 
Pantalles PC Taula 147 215 242 227 240 242 248 242 244 244 244 
Teclats 144 220 239 242 251 250 255 250 250 247 247 
Ratolins  144 232 239 242 248 260 268 252 252 252 252 
Impressores 34 35 44 42 45 57 61 46 48 48 45 
Portàtils 5 13 16 40 53 100 104 119 204 204 214 
Escàners 15 17 24 43 25 25 25 24 24 24 24 
Projectors 8 32 40 55 55 55 55+7 55 56 56 56 
Equip d’àudio 10 28 54 63 68 68 68 70 70 70 70 
Punts de xarxa 158 167 179 185 203 220 232 235 255 255 255 
Wireless 14 14 14 14 15 30 30 32 34 35 39 
Pantalla projecció  32 45 47 50 50 52 52 52 52 54 
Microscopi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Lupa   1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Càmera fotogràfica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Càmera de Vídeo i/o 
Web Camp 

3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

Consola Exao (FLL)  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Xtec Radio  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pissarra digital   2 6 6 15 21 21 23 23 25 
Aparells varis (Switch, 
SAI, Router) 

17 28 40 41 42 45 48 50 52 52 52 

Moble portàtil Carro   4 8 9 6 5 5 5 3 3 3 3 
Aparells (susceptibles 
de manteniment) 

849 1241 1432 1535 1565 1680 1741 1698 1813 1811 1826 
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3. Seguiment del pla d’assessorament, prevenció i m anteniment (E. Informàtica) 

• Seguiment i revisió del  contracte signat de prevenció i manteniment per la xarxa de gestió i 
professorat. 

• Anàlisis de les incidències i reparacions urgents. 
• Optimització de recursos, estudi de possibles millores i canvis a la xarxa local i wireless del professorat 

i alumnes. 
 
4. Ampliació del Projecte 2005 – 2008 de desenvolup ament de les TIC  fins el 2016 

• Revisió de tot el projecte, fitxant objectius a més curt, mig i llarg termini, amb la suficient flexibilitat per 
adequar-los, a les necessitats i canvis que contínuament es produeixen en el camp de les noves 
tecnologies i a les noves necessitats del centre en relació als coneixements del professorat i a  les 
noves dotacions rebudes i/o sol·licitades. 

 
5. Coordinació informàtica 

• Reunions periòdiques de treball, els dijous a segona hora ( Tècnic SAU, Tècnic contractat, Tècnic en 
pràctiques i Coordinador Informàtic).  

• Seguiment dels projectes i objectius fitxats per aquest curs. 
• Seguiment i revisió del protocol d’aula i possibles millores. 
• Coordinació  de compres (acord centre empresa). 
• Sistemes de millora per control d’avaries, necessitats etc. 
• Necessitats i utilització del projector a l’aula d’informàtica. 
• Control de préstecs ordinadors a professors. 
• Control de préstecs ordinadors a alumnes. 
• Control averies ordinadors alumnes. 
• Control connexió pissarres digitals. 
• Continuació de la reestructuració i millora de la xarxa (ordenar armaris de connexió, identificar cables 

no numerats, canviar cables...). 
• Administració i manteniment del moodle del centre. 
• Administració i manteniment de la web de guàrdies del centre. 
• Administració i manteniment de la web d'anuncis del centre (Pantalles informació). 
• Administració i manteniment dels hosting del centre. 
• Instal·lació i manteniment de les càmeres de videovigilancia.  

 
6. Detecció de necessitats i utilització per part d els departament 

• Utilització durant el curs passat. Les TIC a les programacions. 
• Detecció de les necessitats actuals.  
• Previsions de futur. 
• Potenciar de la figura del responsable per departament en la utilització introducció progressiva de les 

TIC al currículum de cada departament  (cap de departament) 
 
7. Trobades informatives, formatives individualitza des i fulls explicatius sobre utilització del 

maquinari i possibilitats 
• Kits Internet a les aules ESO (pissarra digital) 
• Utilització de les aules multimèdia, normativa, control, reserva, etc. 
• Possibilitats de la xarxa, comunicació amb el servidor. 
• Programari i programes específics instal·lats als ordinadors d’aula.  
• Full explicatiu connexió de l’ordinador en aules amb projector. 
• Full explicatiu connexió de l’ordinador en aules amb pissarres digitals. 
• Full explicatiu projector kit Internet aula (portàtil). 
• Full explicatiu armari kit Internet aula (PC taula). 
• Normes d’ús dels ordinadors portàtils (alumnes, professors). 
• Instruccions per a accedir als ordinadors. 
• Full explicatiu aparell projector mòbil. 
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8. Actualització i optimització de totes les aules 
• Configuració bàsica d’aula segons utilització (maquinari i programari) 
• Programari adequat a les necessitats actuals i de futur dels diferents departaments i coneixements 

del professorat.  
• Sistema de guardat de documents. 
• Especificitat d’aules segons necessitats. 
• Possibilitats d’ampliació i millores. 

 
9. Millores a la xarxa 

 
• Xarxa de professors 

 
• Actualització del maquinari i dotació de cada departament. 
• Configuració d’espais i usuaris (treballar al propi PC des de qualsevol PC de la xarxa) 
• Sistema de comunicació inter-departaments. 
• Access com a usuari des del PC propi (PC de casa) 
• Access com a usuari des de PC dels departaments 
• Access com a usuari des de PC portàtils (propis i prestats per part del institut). 
• Sistema de copies de seguretat periòdiques. 
• Reinstal·lació i reestructuració del servidor de domini (màquines virtuals amb còpies 

periòdiques) 
 

• Xarxa educat2.0 
 

o Previsió de dotar de wifi totes les aules de Batxillerat.  
o Instal·lar punt d'accés Wifi a les aules exteriors. 

 
10. Actuacions realitzades fins al Juliol 2016. Man teniment, avaries i suport intern 

• Una mitjana de 60 actuacions setmanals pel que fa a substitució de Hardware, consumibles i 
intervenció a la xarxa, explicació i instal·lació de software fins a 30 de juny. 

• Una mitjana de 30 actuacions setmanals pel que fa a intervencions a portàtils d'alumnes 
• Un total de més de 750 incidències tractades per la  coordinació informàtica del centre sense 

intervenció del Gepse.  
o De les 750 incidències, més de 320 han estat tractades al professorat. 

• Un total de més de 485 incidències tractades per la  coordinació informàtica del centre a 
alumnes (la majoria relacionades amb Moodle).  

• Aproximadament més de 450 actuacions no s'han compt abilitzat al programa, per ser 
actuacions in situ de menys de 5 minuts. 

• En total s'han realitzat més de 1.700 actuacions du rant el curs 2015-2016 . 
 

11. Formació del professorat curs 2015-2016 
 
• La totalitat del professorat nouvingut ha rebut un curs de formació interna de 4 hores respecte a la 

utilització de les TIC a l'aula. 
 
12. Suport preventiu extern in situ SAU 

• Assignació d’un tècnic a cada centre segons necessitats i maquinari. 
• Realització d'enquesta sobre el servei de suport preventiu. 
• Jornades de cinc hores a concretar amb el coordinador del centre. 
• Dos jornades per mes de mitjana. 
• Realització de les tasques sota la supervisió del coordinador. 
• Validació de les tasques realitzades via telemàtica. 
• Actualització de Panda antivirus per al seu correcte funcionament. 

 
13. Documents:  

1) Relació d’aules, Funcionament Comissió Informàtica. 
2) Normes de comportament. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut  Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_MAC_2_Objectius) pot quedar obsolet una vegada imprès (10-oct-16) Pàgina 
71 de 106 

 

3) Protocol de funcionament. 
4) Instruccions KIt Internet portàtil. 
5) Instruccions Kit Internet aules ESO. 
6) Instruccions Armari Internet aules BTX. 
7) Registre d’aula informàtica. 
8) Comunicat d’avaries sala professors.  
9) Espais amb dotació a tot el centre.  

 
14. Optimitzar la coordinació informàtica: 

• El coordinador informàtic no pot arribar a tot arreu amb la diligència que els usuaris, professors i 
alumnes, voldrien. Cal, per tant, cercar persones que col·laborin en la tasca d’implementar les TIC a 
l’INS i, alhora, ens ajudin a tenir i mantenir les aules d’informàtica i tot el maquinari sempre a punt. 

• S'han realitzat dos cursos TIC/TAC per part de l'equip de Coordinació informàtica. 
 

15. Equip Impulsor projecte eduCat2.0: 
• L'Equip Impulsor eduCAT2.0 impulsarà i coordinarà la implantació del projecte al centre. Haurà doncs 

de planificar les actuacions necessàries per a resoldre les necessitats del centre, del professorat, de 
l'alumnat i de les famílies. També haurà de vetllar per tal de resoldre satisfactòriament els aspectes 
tècnics i d'infraestructura del desenvolupament del projecte. 

• S'han realitzat un total de 32 reunions durant el curs. Les actes corresponents a les reunions es poden 
trobar a Qualiteasy. 
 

16. Projecte educat2.0: 
• Realització d'una enquesta en 2 seccions sobre la utilització d'equips informàtics a alumnes de 2n 

d'ESO. 
• L’INS Joan Brudieu ha de fer totes les passes necessàries per convertir-se en un institut del segle 

XXI. Amb nous plantejaments, amb nous recursos. Entenem que les TIC/TAC s’han convertit en 
l’instrument cada vegada més indispensable en la vida acadèmica d’un institut, on poden realitzar 
múltiples funcions. 

• Per fer que les aplicacions informàtiques entrin en tots els processos d’aprenentatge hem fet entrar 
els ordinadors a les aules. 

• S’ha dotat d'ordinador portàtil a tot el professorat del centre. 
• Per l’any que ve es preveu un servei d’assessorament continu (equip impulsor del sistema eduCat2.0) 

i la realització d’algunes reunions - seminari de formació i seguiment, que facilitarà l’adaptació del 
professorat a aquest nou escenari docent, que permetrà compartir els continguts i les metodologies 
que es vagin descobrint. 

• A més, cal que els departaments i seminaris es comprometin a designar un membre del seu equip 
per ajudar a aplicar les TIC en el departament i coordinar-se amb la Comissió TIC de l’institut. 

• Hem de motivar tota la comunitat educativa mitjançant la implantació de les TIC a la pràctica educativa 
quotidiana. 

• Utilització del moodle del centre per a la utilització i visualització dels llibres digitals. 
 
 

Tots els documents degudament actualitzats figuren a l’enllaç corresponent de la pàgina Web del centre: 
http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/intranet/  en l’apartat de Secretaria i l’enllaç 
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Coordinació d’Activitats i serveis escolars 
 
1.- REVISIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS PEL CURS 2015/ 16 
 
1.1 Temporització i planificació de les sortides en  setmanes específiques 
 
Aquest curs, inicialment s’havien proposat forces activitats extraescolars, algunes d’elles no s’han realitzat 
per manca de temps material, l’elevat preu de la sortida al ser pocs alumnes els implicats i altres motius de 
tipus d’organització. 
 
Les sortides que s’han realitzat fora de termini es degut a; 

• -Que l’oferta d’aquestes es realitzava en uns dies concrets que no depenien del centre (obres de 
teatre, First Lego, exposicions temporals ...) 

• Algunes d’elles no estaven previstes pels departaments des de l’inici de curs, però donat el seu 
interès i la oportunitat, es van afegir amb posterioritat. (Intercanvi d’Itàlia, Barcelona Romana, ...). 

 
Per altra banda hi ha sortides que van quedar anul·lades o per manca de professors acompanyants, per 
manca d’alumnes, per no poder concretar la visita en uns dies adients o per motius aliens a l’institut (Amazon, 
coop Cadí, Istanbul, Teatre clàssic, etc.) 

 
1.2 .- Disminuir el cost de les sortides. 
 
A principis de curs, es va valorar que la despesa familiar de les sortides intentés ser mínima i intentar realitzar 
les sortides necessàries minimitzant-les durant els dos primers trimestres. 
Cal tenir en compte, que les sortides realitzades a l’ESO n’hi ha una petita part que han estat gratuïtes o 
subvencionades per entitats o per l’ institut. 
 
No s’ha fet comparació de les sortides de batxillerat i cicles, ja que la majoria són específiques de cada matèria 
i només hi participa una part de l’alumnat , i la comparació s’hauria de fer sortida per sortida. 

 
 Curs 2012 -2013 Curs 2013 -2014 Curs 2014 -2015 Curs 2015 -16 

1r 
ESO 

1r Trimestre  0€ 0 € 0 € 0 € 
2n Trimestre  0€ 0 € 22 € - 18 € 23 € esquiada 
3r Trimestre  0 € + 195 € 

(iMallorca) 
0 € + 225 € 18€ Caldea+ 15 € 

Pl. Rei + 225 € 
(iMallorca) 

20 € Museu Mates 
+ 15€ Pl Rei + 225 

€ (iMallorca) 
Final Curs  0 € 0 € 48 € 51€ P. Aventura 

2n 
ESO 

1r Trimestre  0 € 0 € 0 € 0 € 
2n Trimestre  0 € 0 € 0 € 0 € 
3r Trimestre  26€ francès +12 € 

Pl. Rei 
27 € Tarascon + 

15 € Pl. Rei 
27 € Tarascon + 

15 € Pl. Rei + 18 € 
Caldea 

15 € Pl Rei  

Final Curs  0 € 0 € 48 € 51 € P. Aventura 

3n 
ESO 

1r Trimestre  0 € 30 €Cité 30 € Cité 29 € Cité 
2n Trimestre  Firstlego Lleida 

0€ + Firstlego 
Tarrag. 20€ 

370€ Istanbul-M 

320 € Istanbul-
Música 

0 € 0 € 

3r Trimestre  12 € Pl.Rei 15 € Pl. Rei 360 € Istanbul-
Música + 15 € Pl. 
Rei + 18 € Caldea 

15 € Pl. Rei 

Final Curs  0 € 0 € 48 € 51 € P. Aventura 

4t 
ESO 

1r Trimestre  0 € 0 € 0 € 0 € 
2n Trimestre  26€ enseny. 

370€ Istanbul-
Música 

20€ FirstLego 
Lleida 

26€ Saló 
Enseny. 

20€ FirstLego 
Lleida 

27€ Saló Enseny. 

26 € Saló i Museu 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut  Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_MAC_2_Objectius) pot quedar obsolet una vegada imprès (10-oct-16) Pàgina 
73 de 106 

 

 Curs 2012 -2013 Curs 2013 -2014 Curs 2014 -2015 Curs 2015 -16 
3r Trimestre  12 € Pl. Rei € 17€ Teatre francés 

+ 15 € Pl. Rei + 18 
€ Caldea 

15 € Pl Rei 

Final Curs  622€ (itàlia) 586,50€ (Itàlia) 545,20€ (Itàlia)   
48 € (Port Av) 

570 € Itàlia 
(51 € P. Aventura) 

1r 
Batx i 
Cicles 

Final Curs  0 € (cap viatge) 0 € (cap viatge) 0 € (cap viatge) 0 € (cap 
viatge) 

 
 
1.3 Pagaments trimestrals de les sortides didàctiqu es i extraescolars 
 
Totes les activitats es pagaven individualment d’un sol cop, el pagament s’efectua mitjançant un  codis de 
barres. 
 
Les sortides extraescolars, de llarga durada o final de curs, es va fer una primera paga i senyal a principis de 
curs, i després es fraccionaren els pagaments segons l’import de la sortida. 
 
Sortida a Port Aventura, dos pagaments; Intercanvi Santanyí, dos pagaments; viatge d’Itàlia, s’havia fraccionat 
en dos pagaments, inicialment. Donats els beneficis que es van recollir de les diverses activitats, més el 
remenen de la loteria, es va realitzar un únic pagament. Sols uns pocs alumnes van haver de fer un últim 
pagament final, al no haver assolit l’import total. Aquest fou diferenciat i per quantitats molt poc elevades. 
En la sortida de Port Aventura es va oferir als alumnes la possibilitat d’adquirir entrades extres, això 
incrementava força el preu unitari, i no va tenir acceptació. 
 
1.4 Revisió i elaboració de documents 
 
S’han revisat els següents documents per les sortides didàctiques: 
 

� D-PRS108-01-00: Programació anual de totes les sortides previstes 
� D-PRS108-01-001: Sortides - control econòmic i avaluació 
� D-PRS108-01-002: Sortides - informació i autorització  

 
Per a les sortides extraescolars (fi de curs), els següents documents: 
 

� D-PRS108-01-005: Sortida fi curs - Pagament final i informació 
� D-PRS108-01-006: Sortida fi curs - Informació general 
� D-PRS108-01-007:Sortida fi curs - Compromís alumne i família 
� D-PRS108-01-008: Sorida fi curs - Al·lèrgies 
� D-PRS108-01-014: Contracte menor 

 
Tots aquests documents amb el seu codi corresponent es troben a la carpeta de traspàs de departaments i al 
qualiteasy. 
 
S’ha revisat també el procediment d’activitats extraescolars que es troba recollit a les NOCF. El qual ha quedat 
de la següent manera (punts importants):  
 
• Totes les sortides no planificades en la proposta que realitzen els departaments a l’inici del curs acadèmic 

i dins del termini estipulat podrà ser rebutjada i no es podrà realitzar. 
• Tot allò en quant a la previsió i l’organització de les sortides que no queda regulat a les NOF, serà objecte 

d’estudi i decisió de l’equip docent conjuntament amb el coordinador d’activitats extraescolars, per 
prendre les mesures oportunes i resoldre les qüestions que no quedin reflectides en aquestes normes. 

• Als viatges de final de curs o etapa es considerarà un requisit indispensable el rendiment acadèmic, 
entenent que tot aquell alumnat que tingui 5 o més matèries suspeses a la segona avaluació en quedarà 
exclòs. 

• L’alumnat que hagi realitzat activitats pro viatge i no pugui assistir, ja sigui per normativa o per motius 
personals, hauran de cedir sense excepcions els diners recaptats que aniran al fons comú del viatge. 
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• Qualsevol alumne que faci un pagament fora del termini especificat restarà exclòs de la sortida, excepte 
el casos de força major i sempre a criteri del coordinador i de l’equip directiu. (Malalties, problemes tècnics 
de la xarxa,...) 

• L’alumnat amb necessitats econòmiques i de personal acompanyant per a les sortides que organitza 
l’institut podrà ser objecte d’ajuts econòmics per part dels serveis socials dels Consells Comarcals, 
Ajuntaments, Associació de pares i mares de l’Alumnat de l’Institut, ja que l’Institut no disposa de recursos 
ni partides exclusives destinades a aquest concepte. 

 En tot cas, i de no disposar dels recursos anteriorment esmentats, les famílies es faran responsables de 
les despeses econòmiques que necessita  l’alumne/a per poder fer la sortida programada. 

 
1.5 Lliurament de la documentació prèvia i posterio r referent a les sortides 
 
Aquests curs , hi ha professorat que ha anat entregant la documentació demanada (control econòmic i 
valoració, autorització dels alumnes, ...). 
 
Per tal d’assolir amb èxit un dels objectius proposats a principis de curs, s’haurà de millorar la recollida 
d’aquesta informació, fent-la més àgil per a totes les parts implicades, sobretot en la valoració final de les 
sortides. No tan sols per la recollida d’informació o el seu control, sinó sobretot per a la seva valoració. Si 
aquesta resulta valorada positivament, seria aconsellable la seva continuïtat com a proposta per a cursos 
posteriors 
 

 
1.6 Valoració de les sortides extraescolars 

 
A part de la tradicional sortida de final de curs de 4t d’ESO, s’ha fet una sortida conjunta amb tots els grups 
de l’ESO. Les sortides de fi de curs  s’han proposat segons els següents criteris: 
 
• Pel que fa a la sortida de 4t, és a Europa ( com a tradició del centre, s’ha visitat Itàlia, per voluntat de 

l’alumnat i famílies - enquesta- i es valora que el país és un bon lloc per una sortida d’aquestes 
característiques, donat que presenta tan aspectes tant culturals com lúdics). 

• Pel que fa a la sortida de fi de curs de la resta dels grups  de l’ESO, iniciat fa poc, s’ha triat un viatge lúdic 
i econòmic, d’un dia. El destí va ser Port Aventura, el qual és un lloc idoni per a un viatge d’aquestes 
característiques. 

 
1.6.1 Viatge de 4t ESO “Itàlia” (1 de juny al 9 de juny 2016) 
 
S’han realitzat diferents diverses reunions informatives amb alumnes i pares (inici de curs i una final amb tota 
la documentació); amb els alumnes i els seus diversos coordinadors s’han fet múltiples reunions al llarg del 
curs, per tal de coordinar i preparar les activitats destinades a l’obtenció d’ingressos. 
 
S’han realitzat diferents dossiers informatius de la sortida amb informació necessària (adreces, telèfons de 
contacte, itineraris, mapes, informació històrica de les ciutats visitades, algunes preguntes a modus de 
gimcana, ...) 
 
La realització i organització ha estat adequada i valorada positivament pels alumnes, les incidències durant el 
viatge foren mínimes i les han resolt els professors acompanyants amb èxit. La incidència més important fou 
la hospitalització d’una alumna, sense acabar de ser un cas greu. Però l’internament obligatori de l’alumna, 
per part de l’hospital de Siena, sense possibilitat de donar-la d’alta, va obligar a deixar en aquesta ciutat a 
l’alumna i a una professora. Prosseguint la resta del grup el viatge cap a Roma, última etapa del viatge. 
L’alumne tornà a la Seu amb la seva família. La professora va poder embarcar i tornà a La Seu amb el grup. 
 
La participació va ser de 48 alumnes, cal dir que hi havia al voltant de 65 alumnes inscrits en un primer 
moment, que per motius personals, de disciplina i per rendiment acadèmic, al final no van poder venir. 
 
1.6.2. Sortida fi de curs d’ESO “Port Aventura”  (9  de juny  2016) 

 
La realització i organització ha esta molt adequada i valorada positivament pels alumnes, sense incidències 
importants durant el viatge i les petites incidències les han resolt els professors acompanyants amb èxit. 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Inst i tut  Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_MAC_2_Objectius) pot quedar obsolet una vegada imprès (10-oct-16) Pàgina 
75 de 106 

 

1.6.3. Activitats proviatge realitzades pels alumne s de 4t ESO. 
 

� En totes les festes del centre, quatre en total, (Castanyada, Nadal, l’Elegància i Sant Jordi), els 
alumnes de 4t ESO han preparat “xocolatades”. 

� Per la Fira de St. Ermengol els alumnes han venut pastissos en una paradeta del passeig. A més 
un grup d’alumnes van fer exhibició de balls tradicionals, sota la direcció del professor de música 
Narcis Mellado. 

� Es va vendre: 
� participacions de la loteria de Nadal 
� neules i polvorons 
� samarretes 
� roses per Sant Jordi 

 
� Van participar amb xocolatada i cantada de nadales a la Shopping Night. 

 
Cal remarcar que els alumnes de 4t ESO han treballat bé en l’elaboració i participació d’activitats pro -viatge. 

 
 
 
 

2.- REVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES SORTIDES  
 
Quadre - resum de les diferents sortides realitzades. 
 

• Activitats realitzades fora de termini: 
o Intercanvi  Oulx, d’alumnes de 1r BTX i Cicles de G. Mitjà Administratiu i Informàtica. 

• Concursos  desenvolupats des de la Seu d’Urgell: 
o Lectura en veu alta 
o Proves Cangur 
o The Big Challenge 
o First LEGO 

(Totes aquestes sortides han estat fetes a mesura que s’anava guanyant els premis) 
• Pel que fa a sortides planificades i s’han anul·lat, són: 

o Sortida a Amazon 
o Coop. Cadí 
o Sortida a Cabó 
o Istanbul 
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Sortides S1 – curs 2015-16 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS  

1r 
TRIMESTRE 

09 octubre 1r ESO Marxa a peu a Calvinyà Educació Física 
(Nati Cuairan) 

0 Nati Cuairan 

5 novembre 1r ESO Cinema espiritual 
Andorra 

Religió 
(Sandra 

Moragues) 
0 Sandra Moragues 

2 al 13 
Novembre ? 1r ESO Viu les matemàtiques 

Lleida (a compartir) 
Matemàtiques 

(Laia Miro)  Laia Miro 

2n 
TRIMESTRE 

26 al 29 
Gener  1r ESO 

Intercanvi Institut 
Santanyí (Mallorca) 

VÉNEN 

Català  
(Laura Ingla) 0 Laura Ingla 

Per 
determinar 1r  i 2n ESO 

TEATRE a Andorra, La 
Seu o Puigcerdà 

Castellà 
 (Isabel Yagüe)  Isabel Yagüe 

16 febrer 1r ESO 
Museu de les 

matemàtiques Cornellà 
(a compartir) 

Matemàtiques 
(Laia Miro)  Laia Miro 

3r 
TRIMESTRE 

25 abril 1r  ESO Marxa a peu a la 
Bastida 

Educació Física 
(Nati Cuairan) 

0 Nati Cuairan 

Abril o maig 1r ESO Certament de lectura en 
veu alta (seleccionats) 

Català 
(Laura Ingla)  Laura ingla 

26 al 29 abril 1r ESO 
Intercanvi Institut 

Santanyí (Mallorca) 
ANEM 

Català 
(Laura Ingla)   Laura Ingla 

Abril o Maig 1r  ESO  Parc del Valira 
La Seu d’Urgell 

Escola verda 
(Eulàlia Nogues)  

0 Eulàlia Nogues 

Abril o maig 1r ESO Dòlmens de Cabó i 
orientació 

Socials 
(Jordi Nistal 

Josep Molero) 
 Josep Molero 

20 de maig S1/S2/S3/S4/1r 
Batx Plaça del Rei Música 

 (Narcís Mellado)  Narcís Mellado 

FINAL 
DE CURS 9 juny S1/S2/S3 Port Aventura 

Coord. 
D'activitats 

extraescolars 
(Josefina Serra) 

 Josefina Serra 

 
Sortides S2 – curs 2015-16 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS  

1r 
TRIMESTRE 

28/9 i 2/10 2n  ESO Piragües Parc del Segre 
Educació Física 
(Nati Cuairan) 0 Nati Cuairan 

7 octubre 2n ESO Marxa a peu a la 
Forestal 

Educació Física 
(Nati Cuairan)  Nati Cuairan 

2n 
TRIMESTRE 

Per 
determinar 1r i 2n  ESO 

TEATRE a Andorra, La 
Seu o Puigcerdà 

Castellà 
(Isabel Yagüe)  Isabel Yagüe 

Febrer 
mitjans 2n ESO First Lego Tecnologia 

(Marta Gràcia)  Marta Gràcia 

3r 
TRIMESTRE 

18 abril 2n  ESO 
Marxa a peu (a 

determinar) 
Educació Física 
(Nati Cuairan) 0 Nati Cuairan 

Abril o maig 2n ESO Certament de lectura en 
veu alta (seleccionats) 

Català 
(Laura Ingla)  Laura Ingla 

maig 2n ESO Parc Préhistoire- Foix 
Francès 

(Isabel Sentís) +/-30 € Isabel Sentís 

maig 2n ESO Piragües al Parc del 
Segre 

Educació Física 
(Nati Cuairan) 0 Nati Cuairan 

maig 2n ESO 
Trobada lycée Comte de 

Foix – Ins Aubenç 
d’Oliana 

Educació Física 
(Nati Cuairan 
Xavi Carvajal) 

0 Nati Cuairan 
Xavi Carvajal 

20 de maig 
S1/S2/S3/S4/1r 

Batx Plaça del Rei 
Música 

(Narcís Mellado)  Narcís Mellado 

FINAL 
DE CURS 9 juny S1/S2/S3 Port Aventura 

Coord. 
D'activitats 

extraescolars 
(Josefina Serra) 

 Josefina Serra 
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Sortides S3 – curs 2015-16 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS  

1r 
TRIMESTRE 

30/9 i 2/10 3r ESO 
Piragües al Parc 

del Segre 

Educació Física 
(Nati Cuairan Xavi 

Carvajal) 
0 

Nati Cuairan 
 Xavi Carvajal 

6 octubre 3r ESO Marxa a peu al 
Bosc de la  Pinya 

Educació Física 
(Nati Cuairan Xavi 

Carvajal) 
0 Nati Cuairan 

 Xavi Carvajal 

29 octubre 
3r ESO 

(francès) 
Cité de l’Espace-

Toulouse 
Francès 

 (Isabel Sentis) 29 € Isabel Sentis 

6 octubre 3r ESO Cinema espiritual 
Andorra 

Religió 
(Sandra Moragues) 

0 Sandra Moragues 

2n 
TRIMESTRE 

Per 
determinar 3r ESO 

Visita a la 
cooperativa Cadí 

Socials 
(Jordi Nistal)  0 

Mònica Carbelo 
Carme Gelabert 

Per 
determinar 3r i 4t ESO 

TEATRE a La Seu 
– Andorra – 

Puigcerdà – Lleida 
- Barcelona 

Castellà  
(Isabel Yagüe)  Isabel Yagüe 

3r 
TRIMESTRE 

26 abril 3r ESO Marxa a peu a 
Vilanova de Banat 

Educació Física 
(Nati Cuairan 
Xavi Carvajal) 

 Nati cuairan 
Xavi Carvajal 

abril 3r ESO Istanbul Música 
(Narcis Mellado) 

 Narcís Mellado 

Abril o 
maig 3r ESO Picalletres 

Català 
(Laura Ingla) 0 Laura Ingla 

Abril o 
maig 3r  ESO Certament de 

lectura en veu alta 
Català 

(Laura Ingla) 0 Laura Ingla 

Maig 3r ESO Piragües Parc del 
Segre 

Educació Física 
(Nati Cuairan 
Xavi Carvajal) 

0 Nati Cuairan 
Xavi Carvajal 

20 de 
maig 

S1/S2/S3/S4/1r 
Batx Plaça del Rei 

Música 
 (Narcís Mellado)  Narcís Mellado 

FINAL 
DE CURS 9 juny S1/S2/S3 Port Aventura 

Coord. D'activitats 
extraescolars 

(Josefina Serra) 
 Josefina Serra 

 
Sortides S4 – curs 2015-16 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS  

1r 
TRIMESTRE 29 setembre 4t ESO 

Marxa a peu Rec 
dels 4 pobles 

Educació Física 
(Eduard Isern) 0 Eduard Isern 

2n 
TRIMESTRE 

Per 
determinar 4t ESO La Seu Rock – 

itinerari geològic 
Ciències naturals 

(Francesc Mir) 0 Francesc Mir 

10 març 4t  ESO i 2n  
Batx 

Saló de 
l’Ensenyament/ 

Museu de història 
de Catalunya 

Ciències Socials 
(Jordi Nistal) 

 Jordi Nistal 

abril 4t  ESO Matefest UB Matemàtiques 
(Laia Miro) 

 Laia Miro 

3r 
TRIMESTRE 

Abril o maig 4t ESO 
Certament de 

lectura en veu alta 
(seleccionats) 

Català 
(Laura Ingla) 

0 Laura Ingla 

maig 4t ESO Sortida a la Freita Educació Física 
(Eduard Isern) 0 Eduard Isern 

A determinar 3r i 4t ESO 

TEATRE: La Seu – 
Andorra –
Puigcerdà – Lleida 
– Barcelona 

Castellà 
 (Isabel Yagüe) 

 Isabel Yagüe 

20 de maig S1/S2/S3/S4/1r 
Batx 

Plaça del Rei Música 
 (Narcís Mellado) 

 Narcís Mellado 

FINAL 
DE CURS 1al 9 juny 4t ESO Viatge a Itàlia 

Coord. 
D'activitats 

extraescolars 
(Josefina Serra) 

600 € Josefina Serra 
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Sortides B1 – curs 2015-16 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS  

1r 
TRIMESTRE 

1 octubre 1r  Batx. 
Marxa a peu a 

Anserall 
Educació Física 
(Eduard Isern) 0 Eduard Isern 

8 octubre 1r i 2n Batx 
(francès)  

Sortida  Perpignan 
– Elne 

Francès 
(Isabel Sentís) 

25€ Isabel Sentís 

4 novembre 1r  Batx 
Teatre. Mar i Cel 

Barcelona 
Català 

 (Laura Ingla) 31,50 € Laura Ingla 

17 desembre 
1r i 2n Batx 

(Disseny i Art) 

Exposició pintura 
“Mestres del color” 

Barcelona 

Visual i Plàstica 
(Dolors Balcells)  

Dolors Balcells 
Josefina Serra 

2n 
TRIMESTRE 

Per determinar 1r i 2n  Batx. 

TEATRE La Seu-
Puigcerdà-

Andorra- Lleida - 
Barcelona 

Castellà 
 (Isabel Yagüe)  Isabel Yagüe 

13 gener 1r Batx. A i B 
Taller 

Matemàtiques i 
Teatre Mama Mia 

Matemàtiques 
(Laia Miró) 35,50€ 

Anna Fernández 
Núria Betriu 

Del 7 al 18 
març 1r Batx 

Quant els números 
canten Lleida 
(a compartir) 

Matemàtiques 
(Laia Miro) +/- 32€ Laia Miro 

Per determinar 1r Batx 
Visita a la Taurus 

Oliana 
Tecnologia 

(Marta Gràcia)  Marta Gràcia 

Per determinar 1r Batx 
IDESCAT 
Barcelona 

(a compartir) 

Matemàtiques 
(Laia Miro) 

 Laia Miro 

Per determinar 1r Batx 

Visita a 
exposicions o 

Museus Andorra, 
Lleida , Barcelona 
(segons agenda 

cultural) 

Visual i Plàstica 
(Dolors Balcells) 

 Dolors Balcells 

3r 
TRIMESTRE 

11 abril 1r i 2n Batx 
(C. de la Terra) 

Sortida geològica 
a Tremp 

Ciències Naturals 
(Francesc Mir) 

18€ Francesc Mir 

Per determinar 1r  Batx. 
Museu de les 
matemàtiques 

Cornellà 

Matemàtiques 
(Laia Miro) +/- 60€ Laia Miro 

Per determinar 1r Batx 

Visita a 
exposicions o 

Museus Andorra, 
Lleida , Barcelona 
(segons agenda 

cultural) 

Visual i Plàstica 
(Dolors Balcells) 

 Dolors Balcells 

20 de maig S1/S2/S3/S4/1r 
Batx Plaça del Rei Música 

 (Narcís Mellado)  Narcís Mellado 
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Sortides B2 – curs 2015-16 
 

 
DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 

DEPARTAMENT 
(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS  

1r 
TRIMESTRE 

8 octubre 
1r i 2n Batx. 

(francès) 
Sortida Perpignan i 
Elne 

Francès 
 (Isabel Sentis) 25 € Isabel Sentis 

25 novembre  2n Batx  
Museu de las 

Matemàtiques – MNAC 
– Teatre: Mar i Cel 

Català i 
Matemàtiques 
(Laura Ingla / 

Laia Miro) 

35€ Laura Ingla  
Laia Miro 

17 desembre 1r i 2n Batx 
(Disseny i Art) 

Exposició pintura 
“Mestres del color” 

Barcelona 

Visual i Plàstica 
(Dolors Balcells) 

 Dolors Balcells 
Josefina Serra 

2n 
TRIMESTRE 

3 febrer 
2n Batx 

Econ/Geograf Visita a la Seat i caves 
Economia i 

gestió 
 (Ricard Calvo) 

 
Ricard Calvo 
Jordi Nistal 

10 febrer 2n Batx JOUP Tàrrega 

Coordinació 
Batxillerat 

(Ana Belen 
Riado) 

 Ana Belen Riado 

Per determinar 2n Batx 
Xerrades sobre 

inversions (a classe) 

Economia i 
Gestió 

 (Ricardo Calvo) 
0 Ricardo Calvo 

10 març 4t ESO i 2nBatx 
Saló de l’Ensenyament/ 

Museu de història de 
Catalunya 

Ciències Socials 
(Jordi Nistal)  Jordi Nistal 

Març- Abril  2n Batx Lectures de les Pau 
Univ. Lleida 

Castellà 
 (Isabel Yagüe) 

 Isabel Yagüe 

Per determinar 2n Batx Visita Taurus Oliana Tecnologia 
(Marta Gràcia)  Marta Gràcia 

Per determinar 2n Batx 
(clàssiques) 

Sortida a Barcelona, 
segons programació 

Clàssiques 
(Àngela Camara) 

 Àngela Camara 

Per determinar 1r i 2n Batx 
Teatre: La Seu-

Andorra-Puigcerda-
Lleida_Barcelona 

Castellà 
(Isabel Yagüe) 

 Isabel Yagüe 

Per determinar 2n Batx 

Visita a exposicions o 
Museus Andorra, Lleida 

, Barcelona 
(segons agenda 

cultural) 

Visual i Plàstica 
(Dolors Balcells)  Dolors Balcells 

3r 
TRIMESTRE 

7 abril 2n Batx Teatre Lleida - Pau 
Castellà 

(Isabel Yagüe) 
7,50€ + 

transport Isabel Yagüe 

11 abril 1r i 2n Batx 
(C. de la Terra) 

Sortida geologia Conca 
de Tremp 

Ciències 
naturals 

(Francesc Mir) 
18€ Francesc Mir 

20 de maig S1/S2/S3/S4/1r 
Batx 

Plaça del Rei Música 
 (Narcís Mellado) 

 Narcís Mellado 

 
 
 

3.- FESTES DEL CENTRE 
 

La festa de Nadal, el dia abans al darrer dia de classe lectiu, a la tarda va tenir lloc l’actuació de la coral, 
encarada als pares i mares de l’ESO, mentre el darrer dia de classe, les úniques activitats van ser la 
xocolatada de 4t d’ESO i l’actuació de la coral pels alumnes, durant les dues darreres hores del matí. Per la 
tarda els alumnes de cicles van fer activitats organitzades per ells. 
 
A la festa de carnestoltes i l’elegància, a l’hora del patí es van fer fotografies per grups al pati de gespa, ben 
valorades pels alumnes i professors. 
 
Per St. Jordi, les tres primeres hores es va fer classe normal, després xocolatada i es van repartir roses al 
professorat i altres membres de la comunitat educativa. Des de les 12:00 hores fins a les 14:45 h. es van 
desenvolupar una sèrie d’activitats tant esportives com d’altres alternatives amb el següent desenvolupament:  
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Quadres - resum de la programació de la festa de Sant Jordi. 
 

  
 

 
1r, 2n, 3r i 4t ESO BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS  

   8:45  
a 11:30  Classe normal Classe normal 

A
C

T
IV

IT
A

T
S

 

11:30 
12:00  Xocolatada  pro-viatge de 4rt ESO  - Lloc:  cantina 

11:40  Entrega de premis literaris i concurs mates – Lloc: pati gran 

12: 00  a 
14:45  

II ACTIVITATS ESPORTIVES ST. JORDI 2016 ESO 
#1 BÀSQUET PISTA EXTERIOR 

#2 VOLEIBOL PISTA EXTERIOR 

#3 RAQUETES GIMNÀS 

#4 TENNIS TAULA A005 – A006 

#5 FUTBOL PISTA EXTERIOR 
 
 II TALLERS ST. JORDI 2016 ESO 
#1 PERCUSSIÓ  12:00 a 13:00  SALA D’ACTES 

#2 COBLA I SARDANES PATI VERD 

#3 BALLS   13:00  a 13:50  SALA D’ACTES 
 

12: 00  a 
14:45  

BTX    II GIMCANA  – ST. JORDI 2016 
Grup Ubicació Activitat 
1 Caracola Dards 
2 C011 Endevinar caçons 
3 Pati xic exterior Lluita de globus 
4 Pati pedres Espaguetis i obstacles 
5 Pati pedres Circuit ulls tancats 
6 C106 Joc de les cadires 
7 Davant consergeria Recollir coses (profes) 
8 C003 Zumba 
9 C109 Karaoke (Ang/Fran) 
10 Passadís secretaria Passar cartes 
11 C006 Mímica i dibuix 
12 C108 Just Dance 
13 Passadís 2n Batx Endevinar personatges 
14 C005 Representació St Jordi 
15 Pati verd Roda que rodaràs 
16 Pati verd Gimcana amb entrebancs 
17 Pati xic exterior Prova de la poma 
18 C103 Concurs Tweking 
19 Pati pedres Imitar profes 
20 Pati xic exterior Mocador 
21 C004 Dibuix sense mirar 
22 C010 Karaoke 2.0(Cat/ Cast) 
23 C002 Pictionari i mímica 
24 Passadís tecno Concurs d’avions 
25 Pati xic exterior Passa-me-la 

 

14:45  FI DE LES ACTIVITATS (MATÍ) 
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3.1 .- VALORACIÓ DE ST. JORDI 
 

� Totes les activitats es van desenvolupar als patis, gimnàs i alguna aula d’ESO, amb normalitat, la 
gimcana a les aules de batxillerat,  patis petits, amb molt d’èxit. Amb aquesta distribució s’eviten 
problemes de massificació d’alumnes en diferents activitats i espais. 

� Els cicles formatius no van participar en les activitats i fan fer classe normal. 
� La participació força correcta tant a Batxillerat com a la ESO. 
� Tot i que hi ha hagut diverses reunions de coordinador, cap d’estudis i delegats d’alumnes de 1r fins 

a 4t ESO, l’organització per part dels alumnes necessita d’una constant implicació per part del 
professorat, i si s’escau una antelació de l’organització del grups. 

� Les activitats de la gimcana dels  de 2n BTX, han tingut molta acceptació, els alumnes de 2n BTX 
s’hi han implicat amb moltes ganes, malgrat va costar un xic l’arrencada de la preparació. 

� La poca implicació d’alguns professors ha fet que els companys haguessin d’assumir tasques que 
no els hi estaven encomanades. Seria recomanable que tota la comunitat educativa participes i 
assumís que la tasca educativa va més enllà de la d’impartir classes. 

� Les activitats esportives són una part fonamental en aquesta celebració, i per tant tenen un pes 
important tant en la oferta de les diverses competicions, com en el foment de la participació de 
l’alumnat. 

� Com a inconvenient hi ha la manca d’espai i instal·lacions, per un nombre tan elevat d’alumnes. Així 
el torneig de futbol, en el qual hi havia la participació més nombrosa, es va alentir molt donat que 
sols hi havia disponible una pista, la resta d’espais els ocupaven altres activitat esportives. Aquesta 
manca d’espai té difícil solució. O els limiten els grups de futbol o s’elimina la competició en algun 
altre esport, les dues opcions són poc factibles. 

� L’oferta d’activitats de ball seria adient ampliar-la donada la seva bona acceptació. 
� Les activitats de percussió i l’estrena de la cobla van tenir una bona acollida. 
� La valoració general dels alumnes ha estat molt bona. 

 
Pel que fa a St. Jordi fora de l’institut, la venda de roses per part de l’alumnat de 4t ESO, va caure en dissabte 
i per tant no va repercutir en el funcionament de l’institut. 
 
La diada va transcórrer amb total normalitat, la venda fou un èxit, passat el migdia ja s’havien venut totes les 
roses. 
 
 
4.- ALTRES ACTIVITATS PORTADES A TERME PER DIVERSOS  DEPARTAMENTS 
 
4.1.- DEPARTAMENT DE MÚSICA 

• St. Ermengol.- El grup de teatre de 1r Batx  va realitzat diverses actuacions els  dies 16 i 17 d’octubre 
obertes a tothom, de la comèdia musical “Farot alcalde”. 

• Nadal.- Concert del grup coral i orquestra de l’ institut, els dies 21 i 22 desembre. Primer concert 
pels pares i el segon per l’alumnat. 

• Durant el mes de maig es realitzaren diferents concert en motiu de: VIII Congrés d’Educació i Entorn, 
V Jornada d’Emprenedoria, acte de cloenda i entrega de títols de C. Formatius i Batxillerat. 

• La coral i l’orquestra van participar del concert a la Plaça del Rei de Barcelona, activitat que es va 
consolidant com una tradició de l’ institut, donada la seva gran acceptació per part dels alumnes, la 
participació vorejà els 170 alumnes. 

• Els dies 17, 18 , 19 de juny es va estrenar l’obra musical “Aurembiaix”, amb la participació dels 
alumnes de 4t ESO i l’orquestra de l’ institut. Obra produïda i musicada per Narcís Mellado. Es va 
programar en diverses sessions de cap de setmana, obertes a familiars, amics i al públic en general 
de La Seu 
 

4.2.- COORDINACIÓ DE C. FORMATIUS 
• Sant Jordi.- Hora el conte amb col·laboració dels alumnes del cicle superior d’Educació Infantil. 
• 5 de maig, organització de la V Jornada d’Emprenedoria. 
• Intercanvi  Oulx, d’alumnes de 1r BTX i Cicles de G. Mitjà Administratiu i Informàtica. Des de Cicles 

i aprofitant la participació de l’ Institut dins del programa Comenius Regio. Es va creure interessant 
realitzar un intercanvi amb la Scuola Media Des Ambrois, dins d’un àmbit lingüístic principalment. 
Aquest curs foren els nostres alumnes els que viatjaren d’intercanvi, mentre que el proper curs seran 
els alumnes italians els que faran estada al nostre institut. 
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4.3.- DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

• Celebració del dia de “π” amb pastissos, fotografies, etc. 
 

4.4.- DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 
• VI Concurs de fotografia naturalista, dels responsables de “Escola Verda” obert a alumnes i 

professors. 
 
 
5.- PROPOSTES DE MILLORA PEL CURS 2016/17 
 

• Millorar la planificació de les sortides a tots els nivells des de primers de setembre amb una millor 
implicació dels caps de departament. 

• Agilitzar la recollida d’informació de les sortides, tant abans com després de la seva realització. 
• Centrar en un lloc accessible, de les plantilles per a l’elaboració de la documentació necessària per 

a les sortides. 
• Millorar la responsabilitat i compromís dels professors/es en el desenvolupament de les activitats 

proposades. 
• Intentar ser més estrictes en les dates límit d’entrega de documentació i pagaments. 
• Millorar tramesa d’ informació per part dels responsables al coordinador, de les activitats  que 

realitzades amb pocs alumnes, concursos dins i fora de l’institut o altres en que no es necessitat ni 
transport ni autorització i que per tant queden com a responsabilitat del departament organitzador. 

• Informar als caps de departament del procediment a seguir per fer una sortida didàctica a principi 
de curs. Elaboració si s’escau d’un protocol. 
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Coordinació de Prevenció i Riscos laborals 
 
El passat curs 2015/2016 en l’àmbit de la Coordinació de Riscos Laborals, que duu afegit el manteniment de 
les instal·lacions del INS, es varen fer les següents actuacions: 

 
• Revisió periòdica la senyalització de l'Institut i els aspectes relacionats amb el pla d'emergència 

amb la finalitat d'assegurar-ne l'adequació i funcionalitat. . 
• Revisió periòdica dels equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les 

revisions oficials. 
• Revisió periòdica del pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a les persones, els 

telèfons i l'estructura. 
• Gestionar la reparació del mobiliari amb petits desperfectes 
• Gestionar l’ordre en les eines i útils necessaris pel manteniment menor del centre.  
• Realització de dues sessions informatives del Pla d’Emergència als alumnes nous –primers 

d’ESO i Batxillerat– 
• Gestionar el sistema de préstec de les claus dels ascensors als alumnes amb dificultats. 
• Revisió de les senyals acústiques emprades en cas d’emergència. 
• Gestionar i proveir la farmaciola del centre. 
• Crear un sistema de préstec de bosses de gel per a petites contusions.   
• Realitzar el simulacre anual d’emergència.  
o Aquest ha estat realitzat els darrers dies del primer trimestre. 
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Coordinació Institut Obert de Catalunya (IOC) 
 
QUÈ ÉS L’IOC? 
 
La raó de ser de l'Institut Obert de Catalunya es troba plenament vinculada als objectius del Departament 
d'Ensenyament 
 
En primer lloc, l'extensió de l'educació, facilitant que pugui arribar al màxim de persones superant les 
limitacions de l'espai i del temps. 
 
En segon lloc, una educació que ha de posar els interessos, les necessitats i les possibilitats de progrés de 
les persones en el centre d'un model educatiu flexible i adaptable. 
 
En tercer lloc, una proposta educativa que, en col·laboració amb les altres, impulsa la formació al llarg de la 
vida. 
 
I, finalment, el treball compartit per presentar una oferta educativa de qualitat i amb voluntat de millora, que 
vagi incorporant les innovacions en les tecnologies de la informació i de la comunicació amb l'objectiu de 
donar un millor servei educatiu. 
 
PRINCIPIS GENERALS 
 
L’oferta pública de l’educació a distància impartida per l’Institut Obert de Catalunya junt amb diversos centres 
col·laboradors, es caracteritza per la seva variació, obertura i flexibilitat per tal d’assolir, especialment, 
l’extensió de l’accessibilitat a aquesta formació, la simultaneïtat amb altres ensenyaments i la 
complementarietat amb altres accions i estratègies formatives, possibilitant en definitiva, l’exercici efectiu del 
dret a la formació permanent. 
 
INSTITUT JOAN BRUDIEU 
 
El nostre institut com a centre de suport i col·laborador de l’IOC oferta  els ensenyaments de: 

- Batxillerat 
- Formació professional (FP) 
- Curs de preparació per a les proves d’accés a CFGS (PACFGS) 
- Curs específic d’accés a CFGS (CAS) 

 
Sobre el BTX, PACFGS, i CAS, l‘institut ofereix l’ajuda necessària per seguir els ensenyaments a distància i 
facilitar concretament: 

- La tasca administrativa de l’alumnat (matrícula, aportació de documents, compulses, etc.) 
- Realització dels exàmens en les nostres instal·lacions. 

 
Respecte a la FP la nostra tasca consisteix en recollir, comprovar i compulsar la documentació necessària en 
els períodes de matriculació, també des de el curs passat  han ampliat la nostra col·laboració,  fem també les 
tasques de validació de la documentació. 
 
Altres aspectes:  

- Els alumnes que estaven fent el CAS presencial al nostre institut s’han pogut examinar de la 
cinquena matèria, el que diem “alumnes visitants”.  (19 alumnes). 

- L’IOC fa una contribució econòmica per a les tasques que desenvolupen (200 euros anuals) 
- Els alumnes que acaben el BTX es poden examinar de les PAU al tribunal de la Seu d’Urgell. La 

Delegació de Lleida dona la possibilitat que aquests alumnes facin els exàmens  aquí  i per tant 
evitar-los el desplaçament. 

- Enguany ha sigut més complicat la matrícula dels alumnes de batxillerat, perquè els currículums 
barrejaven matèries de LOE i de LOEM. També dir que de cara a la matrícula del primer semestre 
2016/17 encara no tenim les instruccions de matrícula. 
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RESUM DEL CURS 2014/15: 
 
BTX 
Data matrícula:  1r trimestre juny 2015 i setembre 2016 
   2n trimestre novembre 2015 i gener 2016 
Nombre matriculats: 1r trimestre 10 alumnes 
   2n trimestre  1 alumnes 
Exàmens:  1r trimestre desembre 2015 i recuperacions gener 2016 

2n trimestre abril 2016, recuperacions i extraordinària juny 2016 
 
 

PACFGS 
Data de matrícula: setembre 2015 
Nombre matriculats: 8 alumnes- 
Exàmens:  Telemàtics  desembre 2015 
   Presencials  abril 2016 
 
CAS 
Data matrícula: - setembre 2015 
Nombre matriculats 0 alumnes 
Exàmens:  1r semestre  gener 2016 
   2n semestre i recuperació maig 2016, extraordinària juny 2016 
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4.- TUTORIA 

Eixos transversals: xerrades a Tutoria 
 
Com cada curs el Centre planteja el tractament dels eixos transversals a partir de les hores de tutoria amb 
xerrades, tallers i col·laboracions.  
Totes les xerrades, tallers, conferències, … s’han programat doncs, com a activitats a desenvolupar dins les 
sessions de tutoria.  
Totes elles han estat programades des de Caps d’Estudis juntament amb els Coordinadors d’ESO, BTX i CF 
i totes les entitats col·laboradores després de valorar totes i cada una de les activitats realitzades el curs 
anterior, veure com han funcionat i intentar cobrir el màxim d’àmbits possibles i per la o les entitats més 
apropiades i des d’àmbits diferents.  
S’han intentat cobrir els àmbits de la salut, de la convivència, de medi ambient, d’educació viària i d’orientació 
acadèmica i professional.  
La majoria aquestes activitats es porten a terme per personal qualificat extern a l’INS i que col·labora 
desinteressadament amb el Centre, però altres les realitzen els mateixos alumnes del centre que estan 
cursant cicles formatius. 
 

1r ESO 
ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT  

  
   Presentació de la Consulta Oberta 
 [CAP] 
   Marató TV3 
 [Benestar Social] 
   Convivència entre iguals 
 [Mossos] 
   Taller d’alimentació 
 [CAP] 
  

   Ni bella ni bèstia 
[Consell Comarcal] 

Internet Segura 
[Alumnes S4] 
 

 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA    

 
 

Tu decideixes  
[Mossos] 
 

SOLIDARITAT     

Orígens i futur  
(Interculturalitat) 
[Consell Comarcal] 
 
 

 
Aquest curs el alumnes de CFGM no ha realitzat els tallers de salut, per qüestions de currículum. La valoració 
feta pels alumnes no ha estat tant positiva com a altres anys. Aquest any hem començat una nou taller 
anomenat “Internet segura”, impartit per alumnes d’S4 que ha tingut una gran acollida i una molt bona valoració 
per part de l’alumnat, tant d’S1 com per l’alumnat d’S4, l’alumnat d’S4 ha estat monitoritzat pel cos de Mossos 
d’Esquadra. Cal destacar, com va succeir el curs passat, la valoració força positiva de la xerrada 
“CONVIVENCIA ENTRE IGUALS o BULLYNG”, realitzada pels Mossos. 
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 2n ESO 
ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT  
 Marató TV3 
 [Benestar Social] 
 

 
 
   Sexualitat 
 [FSH] 
   Internet segura 
   [Alumnes S4] 
 

  
   Drogoaddiccions 
 [CAP] 
 
    
 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA  

 
   El cinturó 
[Mossos d’Esquadra] 
 

  

SOLIDARITAT    
  

Prevenció de les relacions 
abusives per adolescents i 
joves 
 [Consell Comarcal] 
 

MEDI 
AMBIENT   

   
   Fauna del Pirineus 
 [Dep. de Medi Ambient] 
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S’han realitzat totes les activitats previstes. La valoració, general, feta pels alumnes ha estat força positiva. 
Cal destacar la valoració molt positiva, com cada any, de les xerrades:, “SEXUALITAT” , “El CINTURÓ” i 
“DROGOADDICCIONS”. En el cas de “INTERNET SEGURA” impartida per l’alumnat d’S4 ha sigut valorada 
molt positivament, cal destacar que aquest any és l’últim que s’impartirà aquest taller a S2, ja que el curs 
vinent només s’impartirà a S1. 
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3r ESO 
ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT  

  
   Marató TV3 
 [Benestar Social] 
   Violència domèstica 
 [Mossos d’Esquadra] 
 
 

 Drogues (tipus, efectes, 
legalitat) 

 [Mossos d’Esquadra] 
 Sexualitat II 

[CAP] 

  

EDUCACIÓ 
VIÀRIA  

 Educació viaria  
(practica de ciclomotor) 
[DGT] 

  
 

  
 

ORIENTACIÓ  

Afectivitat per estimar-te 
m’estimo 

[Consell Comarcal] 
Conèixer el Síndic 
[Síndic de la Seu d’Urgell] 

  
  Orientació optativitat S4 
 [INS] 
 Orientació a les provés 

accés CFGM 
 [INS] 
 

 
Aquest curs hem iniciat un nou taller SEXUALITAT II com a continuïtat del taller què es fa a S2, també hem 
comptat amb la participació del Síndic de la Seu, Àngel Rubio, explicant als alumnes la seva tasca; durant el 
primer trimestre es va poder realitzar el taller de pràctica de ciclomotor impartida per la DGT amb una molt 
bona acollida per part de l’alumnat. La valoració , general, feta pels alumnes ha estat força positiva. Cal 
destacar la BONA valoració de les xerrades “DROGUES I JOVENTUT” i SEXUALITAT II. 
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4t ESO 
ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT  
 Marató TV3  
 [Benestar Social]  
 

 Consumeixo, consumeixes  
   [Consell Comarcal] 
 

 Prevenció d’accidents 
 [Institut Gutmann] 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA  

   Com afecta l’alcohol en la 
conducció 

 [Mossos d’Esquadra] 
 

  
 

 Educació viaria 
(practica de ciclomotor) 

[DGT] 

SOLIDARITAT   

    
   Racisme i xenofòbia 
   [Mossos d’Esquadra] 
 

 

MEDI 
AMBIENT  

  
   Incendis 
 [Dep. de Medi Ambient] 
 

 

ORIENTACIÓ  
Recerca de feina 
[Consell Comarcal] 

  
 Saló de l’ensenyament 
 [Dep. Educació-INS] 
 Orientació acadèmica BTX 
 [INS] 
   Orientació acadèmica CF 
 [INS] 
 Taula exalumnat 
 [INS] 
 Orientació a les provés 

accés CFGM 
 [INS]  
 

 
S’han realitzat totes les activitats previstes i la valoració feta per l’alumnat ha estat força positiva. Aquest curs, 
excepcionalment, l’alumnat d’S4 han pogut realitzar la PRACTICA DE CICLOMOTOR, taller que el curs passat 
no es va poder realitzar i que va ser molt ben acollida  Cal destacar la valoració molt positiva de les xerrades: 
“PREVENCIÓ D’ACCIDENTS” i “SALÓ D’ENSENYAMENT i COM AFECTA L’ALCOHOL EN LA 
CONDUCCIÓ. 
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1r BTX 

ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT  

  
   Presentació de la Consulta 

Oberta 
 [CAP] 
 Marató de TV3  
 [Benestar social] 

Violència de gènere 
 [Mossos d’Esquadra] 
 

 “Preserva’t” (Antisida)  
 [Consell Comarcal]   

SOLIDARITAT    

  
   Responsabilitat civil (riscos 

i joves)  
 [Mossos d’Esquadra] 
  
 

ORIENTACIÓ  
Oportunitats a Europa 
[Consell Comarcal] 

  
   Orientació a les provés 

accés CFGS 
 [IES]  
  Orientació TdR 
 [IES]  
 
 

 
S’han realitzat totes les activitats previstes. La valoració feta pels alumnes ha estat força positiva. Cal destacar 
la valoració molt positiva de la xerrada “PRESERVA’T”, VIOLÈNCIA DE GENERE. I OPORTUNITATS A 
EUROPÀ. 
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2n BTX 
ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT  

 Marató de TV3  
 [Benestar social] 
Alcohol, drogues i conducció  

 [Mossos d’Esquadra] 

 
 
 

  

SOLIDARITAT     

ORIENTACIÓ Servei voluntarietat a Europa 
[Consell Comarcal] 

 Informació Saló Ensenyament 
 [INS] 
   Recerca de feina 
   [Consell Comarcal] 

  
 Saló de l’ensenyament 
 [Dep. Educació-IES] 
 Orientació laboral i 

professional 
 [INS] 
 Orientació laboral i 

professional 
 [UdL] 
 JOU Tàrrega 
 [INS] 
 Orientació a les provés 

accés CFGS 
 [INS] 
   Taula d’exalumnes 
 [INS] 
 

 
S’han realitzat totes les activitats previstes. La valoració feta pels alumnes ha estat força positiva. Cal destacar 
la valoració força positiva de les xerrades “SERVEI VOLUNTARIAT A EUROPA” i “SALÓ D’ENSENYAMENT”. 
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Cicles Formatius  
ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT   Marató de TV3  
 [Benestar social] 

 
  Delictes informàtics 
  [Mossos d’Esquadra] 
 

 

ORIENTACIÓ 

  
  Emprenedoria 
 Consell Comarcal] 
  
 

  
   Informació Saló Ensenyament 
 [INS] 
  
    
 

 
   Saló de l’ensenyament 
 [Dep. Educació-IES] 
  Orientació a les provés 

accés CFGS 
 [INS 
 

 
Els alumnes de CF no han realitzat la valoració ja que no disposen d’una hora específica de tutoria i d’altra 
banda la majoria de les xerrades formen part del seu curriculum. 
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SERVEI COMUNITARI S4 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquest curs s’ha iniciat el projecte de Servei Comunitari a l’INS Joan Brudieu, amb els alumnes de 4t d’ESO, 
hi han participat 117 alumnes. La matèria on s’ha impartit el projecte del servei comunitari ha estat: Educació 
Ético cívica. 
 
El projecte sorgeix principalment per la demanda que el Departament d’Ensenyament fa a l’Institut per fer el 
pilotatge de Servei Comunitari. Aquesta metodologia combina dos elements: l’aprenentatge basat en 
l’experiència i el servei a la comunitat.  
 
S’han realitzat 9 projectes de Servei Comunitari: 
 
1. ALIMENTS PER A LA SOLIDARITAT 
2. INTERNET SEGURA 
3. ACOMPANYAMENT EDUCATIU 
4. PARC CADÍ – MOIXERÓ 
5. CLUB DE LECTURA JUVENIL 
6. MONITORATGE CONSELL COMARCAL 
7. CLASSES DE CASTELLÀ 
 
Les Entitats col·laboradores han estat: 
 
1. Càritas d’Urgell 
2. Aliment per a la Solidaritat (Seu Solidària, Càritas i Creu Roja) 
3. ONG La Seu Solidària 
4. Mossos d’esquadra  
5. Parc Natural Cadí-Moixeró 
6. Biblioteca pública Sant Agustí 
7. Consell Comarcal 
8. Ajuntament de la Seu d’Urgell 
9. Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya 
 
AVALUACIÓ 
 
L’avaluació s’ha fet tenint en compte les valoracions que han omplert les entitats receptores, l’autovaloració 
de l’alumne/a i l’avaluació dels professors implicats. S’han tingut en compte diferents aspectes del servei 
realitzat per l’alumnat: 
 
1. Puntualitat. 
2. Assistència.  
3. Grau de coordinació. Treball en Equip. Capacitat d’organització. 
4. Feina realitzada. 
5. Grau d’interès i motivació. 
6. Grau de preparació de l’aprenentatge. 
7. Grau de compromís i d’implicació de l’alumnat. 
8. Grau de satisfacció de l’experiència. 
9. Actitud positiva, educada.  
10. Capacitada de diàleg. 
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VALORACIÓ 
 
La valoració per part de l’alumnat ha estat força positiva, amb alguna puntualització segons l’entitat on han 
realitzat el servei. El professorat implicat en el projecte també ha fet una bona valoració, tanmateix es 
comenta la dificultat organitzativa, degut al numero elevat d’entitats col·laboradores i la diversificació 
d’interessos de l’alumnat . 
 
PROPOSTES DE MILLORA 
 
La proposta de millora per tal de corregir els problemes en l’organització, és reduir el nombre d’entitats. El 
projecte del curs vinent consistirà a realitzar un gran projecte amb el banc d’aliments, en el qual estarà 
implicat tot l’alumnat, també s’intentarà la participació molt més activa dels estudiants. 
La col·laboració amb les altres entitats serà a nivell de voluntariat, amb especial atenció al projecte Internet 
segura, activitat molt ben valorada, per l’alumnat participant, el centre i l’entitat, Mossos d’Esquadra. 
A més es faran propostes  de projectes a nivell intern amb la col·laboració de departaments didàctic del 
centre. 
El projecte del curs vinent es desenvoluparà en les matèries de religió i valors ètics, amb la col·laboració, 
puntual, d’altres matèries.  
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5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT 

Comissió d’Atenció a la Diversitat 
 
Composició 

 
Caps d’Estudis Conxita Sabartrés i Josep Molero 
Coordinador Pedagògic Jordi Grau 
Cap de seminari d’atenció a la diversitat/UAC Mercè Cerqueda 
Profesor Aula Acollida Imma Ginestà 
Persona de l’EAP que intervé al centre Rosa Roca 

 
Les reunions es realitzen els dimecres de 9.00 a 9.55 als despatx de coordinació pedagògica. 

 

Actuacions desenvolupades 

1. Gestió de la diversitat del centre: adscripcions i canvis de nivell, derivacions USEE, Aula Oberta, Aula 
d’acollida i UEC. 

2. Seguiment de l’alumnat amb NEE. 
3. Seguiment de l’alumnat nouvingut. 
4. Anàlisi i pre-validació dels documents de diversitat del centre. 
5. Seguiment i anàlisi de la pre-avaluació, avaluacions i mitjes avaluacións. 
6. Gestió de  propostes dels equips docents. 
7. Revisió dels informes de l’EAP i canalització als tutors. 
8. Coordinació amb l’AA.SS. del centre. 
9. Revisió i actualització de dades sobre els alumnes USEE. 
10. Seguiment del traspàs d’informació primària –secundària. 
11. Anàlisi de la demanda d’auxiliars pel proper curs. 
12. Previsió de repetidors de curs. 
 
 

AULA D’ACOLLIDA 
 

BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES D URANT EL CURS  

Activitats  Impacte Valoració 

Murals digitals sobre els diferents països de procedència a l’Espai de l’Aula 
d’Acollida (geografia, política, història, natura i cultura) i exposició oral d’aquests a 
l’aula. 

A 4 

Seguiment i celebració de festes i tradicions catalanes: castanyada, Nadal, Carnaval, 
la Mona, Sant Jordi... 

M 3 

Elaboració de “El meu àlbum”(recull de treballs escrits). A 4 
Elaboració d’entrevistes entre els alumnes de l’aula i posterior gravació oral. A 4 
Col·laboració amb la USEE en un mural sobre la celebració del Nadal als diferents 
països. 

M 4 

Col·laboració amb la USEE en un mural sobre cites filosòfiques amb la corresponent 
imatge per al dia de Sant Jordi. 

A 5 

Col·laboració amb l’assessora LIC en el Curs de Tractament Integrat de Llengües. M 4 
Celebració de diferents aniversaris. A 4 
Creació d’un pòster amb un recull de vocabulari en les diferents llengües de l’Aula 
d’Acollida. A 4 

Taller del Camiescola (redaccions sobre rutes per l’Alt Urgell).   M 4 
Festa de final de curs a l’Aula d’Acollida. A 5 
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• ACTIVITATS:   Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant. 
• IMPACTE:   A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el 

departament i la seva activitat. 
• VALORACIÓ:  D’1 (poc satisfet) a 5 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en 

correlació amb l’esforç invertit. 

 

Altres aspectes o qüestions a destacar (si s’escau)  

Hem dividit les hores per matèries(català, socials, matemàtiques, naturals...), és a dir, també s’ha fet reforç. 
Sobre llengua catalana hem procurat treballar cada aspecte (expressió oral i escrita, comprensió oral i lectora, 
vocabulari, ortografia i morfosintaxi) de forma independent però també interrelacionada. 
 

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES FORA DE L ’AULA  

Curs  Activitat  Valoració Observacions  

ESO Camiescola 5 
Ha assistit a l’activitat aprox. un 
90% de l’alumnat. 

ESO 
Acompanyament en les sortides d’Educació 
física i de música per conèixer el nostre entorn i 
formar part d’una coral. 

4 
Diferents sortides de 1r, 2n, 3r i 4t 
d’ESO. 

 
• VALORACIÓ:  D’1 (poc satisfet) a 5 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en 

correlació amb l’esforç invertit. 

 

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D ’OBJECTIUS  

Núm. Objectius curs  
Grau de 

assoliment 
d’1 a 5 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 5  

1 Atenció individualitzada per facilitar l’aprenentatge oral i escrit de 
la llengua. 

3 3 

2 

Recollida de tota la informació personal, sociofamiliar, 
psicopedagògica... per tal d’elaborar un informe específic i el PI 
corresponent on col·laboren tots els departaments per tal 
d’avaluar aquests alumnes. 

3 4 

3 

Preparació o recerca de materials específics adaptats per part 
dels diferents departaments i de l’Aula d’Acollida amb el suport 
del Departament de Diversitat per tal de facilitar la incorporació al 
grup classe. 

4 4 

4 

Contactes informatius i de suport amb les famílies, per tal de 
facilitar-los tot el suport necessari i millorar la integració dels seus 
fills en el sistema educatiu i en l’àmbit de les relacions 
interpersonals; també encaminar-los cap als diferents serveis de 
suport de la comarca, planificació d’estudis i sortides 
professionals. 

4 4 

5 
Millorar els fluxos informatius entre els tutors de grup, els 
professors de l’aula ordinària i el tutor de l’Aula d’Acollida per tal 
d’atendre’ls millor tant acadèmicament com personalment.  

3 4 

6 Reducció  de les hores de l’aula d’acollida i implement en d’altres 
matèries, o augment d’hores a l’Aula d’Acollida per tal de reforçar. 

4 4 

7 Alumne acollidor a l’aula ordinària 3 4 
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 Objectius proper curs  

1 Millorar les estratègies i criteris d’avaluació. 
2 Coordinar l’avaluació de les matèries que no fan i millorar les adaptacions curriculars a classe. 

3 Disseny/implementació de les activitats per millorar la cohesió per tutories grup-classe (integració 
dels nouvinguts a l’aula ordinària). 

4 Continuar amb les activitats variades que han tingut èxit en l’aula d’acollida. 

5 Activitats que fomentin la integració del grup mitjançant l’expressió oral (Teatre, Contes, 
Còmics...de creació pròpia). 

6 Més activitats conjuntes amb la USEE i els nens que van al PIM. 
7 Participar en el Concurs de fotografia naturalista de l’Institut Joan Brudieu. 
8 Ampliar les sortides urbanes (visitar exposicions, mercat, monuments...) 
9 Continuar amb el projecte Camiescola. 

 
• Els objectius  han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria 

convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió social, 
prevenció de riscos, mediambient, satisfacció de l’alumnat, satisfacció de l’equip humà que hi treballa, augment de la 
coresponsabilitat, etc. 

Observacions (si s’escau) 

 

VALORACIONS SOBRE L ’ACTIVITAT DEL DEPARTAMENT (ES PROPOSEN UNES QÜESTIONS TOT I QUE ES 
POT AMPLIAR AMB LES QUE PENSEU OPORTUNES ) 

Núm. 
ordre  Activitat / Qüestió  

Valora de l’1 al 5 
el grau de 
satisfacció 

Observacions  

1 Els espais del vostre Departament, han tingut un 
correcte manteniment i una correcta neteja? 

1 2 3 4 5  

2 S’han lliurat documents informatius de les vostres 
matèries amb els criteris d’avaluació a l’alumnat? 

1 2 3 4 5  

3 
S’han fet les valoracions trimestrals de seguiment de 
la impartició dels continguts dels crèdits programats 
i els resultats assolits? 

1 2 3 4 5  

4 S’han fet les reunions per tal d’harmonitzar els 
continguts dels crèdits en cursos del mateix nivell? 

1 2 3 4 5  

5 S’han planificat i realitzat correctament les activitats 
fora de l’aula? Visites, conferències, etc.? 

1 2 3 4 5  

 

LLISTAT DE NECESSITATS DE MATERIAL INVENTARIABLE PER AL PROPER CURS  

Concepte  
Preu 

estimat amb 
IVA 

Quan es 
necessita  

Justificació  

Ordinadors  ? Inici de curs 

Els que tenim van ser revisats 
però tenen un programa massa 
vell; la torre de l’ordinador del 
professor s’ha de canviar perquè 
no reconeix els USB i estaria bé 
poder accedir a les impressores 
de consergeria. 

Impressora ? Inici de curs La que hi ha no funciona. 
TOTAL    

 
• Adjunteu la informació necessària que considereu adient: projectes, pressupostos, etc. 
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POSSIBLES MILLORES  PER APLICAR AL DEPARTAMENT 

Cal reflexionar sobre la participació al treball de síntesi; possibilitat de fer-ne un de propi amb la USEE. 
 
 
 

RESUM  AULA   ACOLLIDA   CURS 2015-2016 

 

 PROCEDÈNCIA 

ALUMNAT ATÈS 21  

Alumnat 1r any 7 
Marroc (2), Colombia (1), León (1),República Dominicana (2), Bolivia 
(1). 

Alumnat 2n any 8 
Bulgaria (1), Brasil (1), Colombia (1), Paraguai (1), Madrid (1), 
Moldavia (1), Gambia (1), Jaca (1). 

Alumnat 3r any 4 Bulgaria (1), Brasil (1), Gambia (1), Bolivia (1). 

Alumnat que ha marxat i ha 
retornat 

2 Portugal (1), República Dominicana (1). 

Baixes durant  curs 15-16 3 Brasil (1), Colombia (1), Jaca (1). 

Nombre d’alumnat 
juny 2016 

18  

   

Baixes al final  curs 15-16 10  

Deixen el centre 3  

Acaben l’ ESO 4  

Finalitzen els 2 anys 3  

PREVISIÓ alumnat 
curs 2016-2017 

8 
Marroc (2), Bulgaria (1), Brasil (1), Colombia (1), República 
Dominicana (2), Bolivia (1). 
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6.- RELACIONS AMB LA FAMÍLIA 

Informació a les famílies 
 
Finalitat:  
 
1. Informacions de funcionament 
2. Evolució dels aprenentatges 
3. Orientació escolar 
4. Orientació acadèmica i professional 
5. Orientació PAAU 
6. Informació sobre activitats extraescolars, viatges i sortides 
 
Calendari de reunions efectuades amb les famílies: 
 

 DIA HORA LLOC RESPONSABLES 

Pares de 1r i 2n ESO 
28 de 

setembre 
20,30 
hores 

Sala d’actes  
Aula 

respectiva 

EQUIP DIRECTIU 
TUTOR/A DE GRUP 

TUTOR/A PERSONAL 

Pares de 3r i 4t ESO 29 de 
setembre 

20,30 
hores 

Sala d’actes  
Aula 

respectiva 

EQUIP DIRECTIU 
TUTOR/A DE GRUP 

TUTOR/A PERSONAL 

Pares de BTX, CF i CPPA 30 d setembre 
20,30 
hores 

Sala d’actes  
Aula 

respectiva 

EQUIP DIRECTIU 
TUTOR/A DE GRUP 

TUTOR/A PERSONAL 
 
 

Campanyes promocionals 
 
L’INS Joan Brudieu ha portat a terme diferents accions per tal de promocionar l’INS: 
 
• Jornada de Portes Obertes ESO,  celebrada el 2 de març adreçada a pares i mares de l’alumnat que ha 

d’iniciar primer d’ESO el proper curs. Es van dur a terme dues activitats: visita a les instal·lacions de l’INS 
on els responsables dels diferents departaments didàctics van oferir les explicacions pertinents , des de 
les 19 hores fins a les 20,30 hores i una reunió informativa a les 20,30 hores. Hi va haver una exel·lent 
afluència de públic. 

 
• Jornada de Portes Obertes BTX-CF,  celebrada el 3 de maig adreçada a pares i mares de l’alumnat que 

ha d’iniciar estudis postobligatoris BTX i CF el proper curs. Es van dur a terme dues activitats: visita  
 les instal·lacions de l’INS, des de les 20 hores fins a les 20,30 hores i una reunió informativa a les 20,30 
hores. Hi va haver una bona afluència de públic. 

 
• Reunió informativa de l’optativitat a S4, que va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’INS el dia 10 de maig. 

La reunió va tenir una bona resposta de públic. 
 
• Reunió informativa del desenvolupament de les PAU i  dels estudis universitaris o de de CFGS, que 

va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’INS el dia 18 de febrer. La reunió va tenir una bona resposta de públic. 
 
• Promoció específica dels cicles formatius:  la Coordinació d’FP ha portat a terme diferents accions per 

tal de promocionar i oferir noves titulacions segons les necessitats del mercat laboral de la nostra zona 
d’influència. 
— PROMOCIÓ INTERNA DELS CCFF: Durant el curs s’han realitzat xerrades de promoció de CCFF 

amb els alumnes de 4t de l’ESO, BTX (1,2) i CCFF. 
Tota la informació pròpia dels CF s’ha publicat a la pàgina web del centre i al plafó d’anuncis a 
l’entrada de l’Institut.. 
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— PROMOCIÓ EXTERNA DELS CCFF: Durant el curs s’han realitzat accions publicitàries per tal de 
promocionar la nova oferta de CICLES fora del nostre centre. A més s’ha fet una visita de promoció 
al Col·legi sant Ermengol, d’Andorra la Vella 
 
 

 

Relacions Primària - Secundària 
 

1. Reunió amb els centres i EAP efectuada el dia 21  de gener. 
 

Ordre del dia de la reunió: 
 
1. Traspàs d’informació entre primària i secundària 

1.1. Es proposa que els alumnes de primer d’ESO visitin els seus companys de sisè de l’escola Pau Claris ( 2 grups) 
el dia 19V d’abril a les 11.30, i el dia 14 d’abril a les 11.15 realitzaran la visita al l’escola Albert Vives (3 grups). 
 

1.2. Es recorda que el traspàs d’informació es realitzarà la primera quinzena del mes de juny. Amb el centre Albert 
Vives es realitzarà el dia 13 de juny a les 9.00; Al centre Pau Claris es realitzarà el dia 14 de juny a les 12.00; 
amb els centres de la ZER Baridà-Batllia el traspàs d’informació es realitzarà per telèfon durant la primera 
quinzena del mes de juny 
 

2. Informacions de l’EAP 
2.1. Es demana els dictàmens que ens arribaran: 

2.1.1.  Albert Vives – 2 dictamens, però un d’ell possiblement repetirà curs 
2.1.2. Pau Claris: 1 alumne però que possiblement repetirà 
2.1.3. ZER: 1 alumne 

 
2.2. Es demana els alumnes amb PII que arribaran: en conjunt de totes les escoles arribaran uns 10 PII 

 
3. Orientació famílies i alumnat 

3.1. La reunió amb les famílies es realitzarà el dia 1 de març. Es faran arribar les cartes de la convocatòria el dia de 
la visita de portes obertes de cada escola. 
Es seguiran realitzant tres torns de visita per tal d’evitar aglomeracions i/o esperes innecessaries.  

� 1r torn a  les 19.00 
� 2n torn a les 19.15 
� 3r torn a les 19.30 

 
� Reunió informativa a la sala d’actes a les 20.30  

 
3.2. La visita dels alumnes de sisè al l’Institut es realitzarà segons distribució en horari de 15:30 a 16:30 

 
i. Dimecres 3 de febrer:  Jornada de portes obertes per a l’alumnat (76) de: 

• ESC Pau Claris   (44) 
• ZER Urgellet   (19) 

� ESC Sant Esteve – Alàs 2 
� ESC Castellciutat - Castellciutat 6 
� ESC Rosa Campà - Montferrer 4 
� ESC Arnau Mir - el Pla de Sant Tirs 6 
� ESC de Tuixén - Tuixén 1 

• ZER Baridà-Batllia   (13) 
� ESC Portella Blanca – Lles 3 
� ESC Pere Sarret - Martinet 3 
� ESC Ridolaina – Montellà 5 
� ESC el Puig – Prullans 2 

   
 

ii. Dimecres 10 de febrer: Jornada de portes oberte s per a l’alumnat (79) de: 
• ESC Albert Vives   (69) 
• ZER Narieda   (10) 

� ESC Sant Climent – Coll de Nargó 2 
• ESC Miret i Sans – Organyà 8 
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4. Traspàs d’informació Secundària-Primària  
4.1. Es passa el retorn d’informació de l’alumnat que actualment cursa segon de l’ESO. 

 

  ALT MITJA-ALT MITJA-BAIX BAIX COR. INTER Apr Sus  

CB català 20 40 18 4 4 90,7% 9,3%  

CB castellà 26 38 13 6 4 88,5% 11,5%  

CB matemàtiques 25 28 15 15 4 78,2% 21,8%  

CM idioma 14 37 22 10 4 83,9% 16,1%  

         

         

NOTES DE PRIMARIA EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus  

Català 14 22 26 20 4 95,3% 4,7%  

Castellà 11 28 18 25 5 94,3% 5,7%  

Matemàtiques 16 23 17 24 6 93,0% 7,0%  

Idioma 16 19 15 21 16 81,6% 18,4%  

NOTA GLOBAL 13 25 24 2 23 26,4% I 23 

      73,6% Apr 64 

        87 

         

NOTES DE  1ª AVALUACIÓ EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus  

Català 7 30 16 19 13 84,7% 15,3%  

Castellà 9 25 16 20 15 82,4% 17,6%  

Matemàtiques 7 14 16 14 34 60,0% 40,0%  

Idioma 6 30 18 14 17 80,0% 20,0%  

         

NOTES ORDINÀRIA JUNY EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus  

Català 6 29 13 19 19 77,9% 22,1%  

Castellà 6 23 15 15 27 68,6% 31,4%  

Matemàtiques 6 19 11 29 21 75,6% 24,4%  

Idioma 14 29 11 18 14 83,7% 16,3%  

         

NOTES EXTRAORD. SETEMBRE EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus  

Català 6 29 15 27 9 89,5% 10,5%  

Castellà 6 23 15 31 11 87,2% 12,8%  

Matemàtiques 6 19 11 36 14 83,7% 16,3%  

Idioma 14 29 11 25 7 91,9% 8,1%  

         

 
4.2. Es passa el retorn d’informació de l’alumnat que actualment cursa primer d’ESO de  cada centre particularitzat 

i el globals. 
 

  ALT MITJA-ALT MITJA-BAIX BAIX COR. INTER Apr Sus 

CB català 13 26 9 3 4 87,3% 12,7% 

CB castellà 10 24 14 3 4 87,3% 12,7% 

CB matemàtiques 16 17 11 7 4 80,0% 20,0% 

CM idioma 15 22 9 4 4 85,2% 14,8% 
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NOTES DE PRIMARIA EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus  

Català 7 19 13 13 4 92,9% 7,1%  

Castellà 5 23 14 13 1 98,2% 1,8%  

Matemàtiques 12 19 12 7 6 89,3% 10,7%  

Idioma 10 17 11 12 6 89,3% 10,7%  

NOTA GLOBAL 10 20 18 1 7 12,5% I 7 

      87,5% Apr 49 

        56 
 

NOTES 1ª AVALUACIÓ EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus 

Català 0 18 17 13 8 85,7% 14,3% 

Castellà 4 23 10 7 12 78,6% 21,4% 

Matemàtiques 2 14 11 9 20 64,3% 35,7% 

Idioma 13 12 9 14 8 85,7% 14,3% 

 
4.3. Es comenta que l’actual alumnat de primer d’ESO té en general un bon nivell i un molt bon comportament 

 
5. Torn obert de paraula  
 
ACORDS: 
 

S’acorda...  Responsable  Termini  
El professorat interessat en conèixer més acuradament les 
dades del seu centre en la pre-avaluació pot quedar-se en 
acabar la reunió 

Coordinador pedagògic 
Cap d’estudis 

27-01-2016 

Fer arribar la convocatòria de la reunió de pares a cada 
Centre. 

Director 3-02-2016 
10-02-2016 

Fer arribar l’acta a tots els centres Director  
Cap d’estudis 

10-01-2016 

Visita d’un grup d’alumnes de S1 al centre Pau Claris el dia 19 
d’abril a les 11.30 

Tutors  
Cap d’estudis 

19-04-2016 

Visita d’un grup d’alumnes de S1 al centre Albert  Vives el dia 
14-04-2016 a les 11.15 

Tutors 
Cap d’estudis 

14-04-2016 

Visita dels alumnes de sisè a l’INS el dia 3 de febrer les ZER 
URGELLET, ZER BARIDÀ-BATLLIA i l’escola PAU CLARIS. 
Horari de 15:30 a 16:30 

Direcció 03-02-2016 

Visita dels alumnes de sisè a l’INS el dia 11 de febrer les ZER 
NARIEDA i l’escola ALBERT VIVES. Horari de 15:30 a 16:30 

 
Direcció 

 
10-02-2016 

Traspàs d’informació amb els centres de lES ZER durant la 
primera quinzena de juny 

Coordinador pedagògic  
Cap d’estudis 
Diversitat 

 
Entre 1-06-2016  i 
15-06-2016 

Reunió de traspàs d’informació amb el centre ALBERT VIVES 
el dia 13 de juny a les 9.00 

Coordinador pedagògic  
Cap d’estudis 
Diversitat 

 
13-06-2016 

Reunió de traspàs d’informació amb el centre PAU CLARIS el 
dia 14 de juny a les 12.00 

Coordinador pedagògic  
Cap d’estudis 
Diversitat 

 
14-06-2016 
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7.- SERVEIS EXTERNS 

Equips d’Assesorament Psicopedagògics (EAP) 
 
Actuacions dutes a terme per la psicopedagoga de l’ EAP LL-03 durant el curs 2015-2016 a l’Institut 
Joan Brudieu de La Seu d’Urgell 
 
1.- En relació a l’alumnat i les seves famílies  
 
Al llarg del curs s’han anat realitzant les avaluacions psicopedagògiques de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials i diferents intervencions que a petició del professorat, l’equip docent o el cap d’estudis 
s’han cregut convenients. 

 
Les actuacions que s’han dut a terme principalment han estat: 
• Elaboració d’informes que s’han adreçat al Cap d’Estudis, als tutors, a la Comissió de la Diversitat o bé al 

Seminari d’Atenció a la Diversitat. 
• Devolucions orals i/o escrites de les avaluacions realitzades dels alumnes al professorat implicat, equip 

docent, comissió d’atenció a la diversitat. 
• Col·laboració en l’atenció dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge. 
• Entrevistes amb els pares, principalment d’aquells alumnes que s’han realitzat diverses intervencions. 
• Conjuntament amb la treballadora social de l’EAP tramitar beques de reforç pedagògic per alumnes que 

ho puguin necessitar. 
• Coordinacions amb diversos serveis de l’entorn, sobre alumnes amb NEE. 
• Intervencions amb alumnes disruptius. 
 
2.- En relació al centre 
 
2.1. Col·laborar amb el centre en l’aplicació de mesures d’atenció a la diversitat. 
- Assistència a reunions: comissió d’atenció a la diversitat, reunions d’equips docents, caps de 

departament, coordinació i traspàs d’informació amb l’equip directiu, reunions de tutors de primer cicle 
d’educació secundària, preavaluació i avaluacions de primer d’ESO. 

2.2. Col·laboració en el procés de transició de l’alumnat dels centres d’Educació Primària a l’Educació 
Secundària. 

2.3. Col·laboració amb la USEE i Aula Oberta i col·laboració i seguiment de la UEC. 
2.4. Col·laboració en les activitats d’acollida de l’alumnat de 1r d’ESO, especialment dels que tenen nee, 

proporcionant la informació pertinent. 
2.5. Participació i demanda de reunions de la subcomissió tècnica per a cassos  en situacions d’alt risc 

social a l’Alt Urgell, per aquells alumnes amb una problemàtica social important. 
2.6.   Elaboració d’informes per a la petició d’auxiliars tècnics d’educació especial per a a alumnes que 

presentes greus dificultats 
 
3.- En relació al sector 
 
Al llarg del curs s’han mantingut diverses coordinacions amb tots aquells serveis i professionals que puguin 
tenir incidència en els alumnes avaluats: 
- Coordinació Serveis Privats. 
- Coordinació CSMIJ. 
- Coordinació amb professionals de la USEE i Aula Oberta. 
- Coordinació amb professionals de la UEC. 
- Coordinació amb els Serveis Socials de Base. 
- Coordinació amb EAIA. 
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Treballadora social (ASS) 
 

Actuacions dutes a terme per la treballadora social  de l’EAP LL-03 durant el curs 2015-2016 a l’Instit ut 
Joan Brudieu de La Seu d’Urgell. 

 
• Col·laboració i coordinació amb els serveis socials, sanitaris i amb altres equips especialitzats d’atenció 

a menors, per tal d’oferir atenció coordinada, orientació i suport als alumnes i famílies que ho 
necessitin, mitjançant reunions, planificacions i actuacions a seguir.  

• Participació i demanda de reunions de la subcomissió tècnica per a cassos  en situacions d’alt risc social 
a l’Alt Urgell, per aquells alumnes amb una problemàtica social important. 

• Participació en la Comissió per a menors en cassos en situació d’alt risc social a l’Alt Urgell, en la qual 
es treballen projectes comunitaris. 

• Coordinació i traspàs d’informació amb l’INS: Cap d’Estudis i Treballadora Social de l’EAP per fer 
seguiment de casos i recollir les demandes en quan a intervenció per part del centre, mitjançant una 
reunió setmanal. 

• Reunions amb qui realitza la demanda d’intervenció social: concretar la demanda, recollir informació, fer 
l’anàlisi de la situació i prendre acords en quan a les actuacions a fer. 

• Aportar dades sociofamiliars dels mateixos alumnes i del seu entorn, quan aquest el puguin afectar en 
l’àmbit escolar. 

• Col·laboració amb el centre amb l’atenció a l’alumnat amb problemes d’absentisme i fer seguiment 
d’aquests casos mitjançant entrevistes amb les famílies i amb l’alumne. 

• Reunions trimestrals amb la responsable de la UEC. 
• Intervenció amb els alumnes i les famílies a nivell social: 

� Parlar amb el tutor/a de l’alumne/a. 
� Fer entrevistes d’orientació i/o suport amb famílies i/o alumnes. 
� Informació dels recursos que tenen al seu abast tant en l’àmbit educatiu, sanitari i social. 
� Donar pautes d’actuació. 
� Fer seguiment dels casos. 
� Fer visites a domicili, si s’escau. 

 
• Tramitació d’ajuts i beques, tenint en compte la situació familiar i/o econòmica de l’alumne: 

� Beques de Reeducació Pedagògica i /o logopèdica. 
� També s’han demanat ajuts a altres entitats per alguns alumnes. 

 
 
 
 


