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2.- PROJECTES 

ESCOLA VERDA – PROJECTE INNOVACIÓ EDUCATIVA EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 

Nom del centre  
INS JOAN BRUDIEU 

Localitat  
LA SEU D’URGELL (LLEIDA) 

Període de vigència del projecte de direcció 
Del curs 16-17 fins al curs 19-20 
Accions de millora relacionades amb el currículum, la gestió, l’entorn i/o la participació  
(justificades a partir de la diagnosi) 
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1. Reestructuració i reorganització d’Escola Verda al Centre    x MA/MI 09-10 

2. Reducció de la despesa d’energia, aigua i de paper.  x   MA/MI 06-07 

3. Enjardinament dels espais exteriors i plantes d’interior.   x  MA 08-09 

4. Foment de la participació de l’Escola Verda. Millora en la 
comunicació i la informació  x   x MA/MI 13-14 

5. Proposta elaboració de treballs relacionats amb el medi ambient. x   x MA 13-14 

6. Impulsar l’ús de la bicicleta.  x x  MA 13-14 

7. Fer Compost al Centre  x x  MA 14-15 

8. Instal·lació de papereres reciclatge al pati  x x  NO 16-17 

9. Desenvolupament hort escolar x   x NO 16-17 

10. INSTINET   X X X NO 17-18 

MA: manteniment, MI: millora, NO: nova  
 
 
1- Reestructuració i reorganització d’Escola Verda al Centre 
 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
Necessitem implicar als membres de l’AMPA i , a més, fer que l’alumnat sigui encara més participatiu i 
protagonista de les decisions. 
Potenciar la comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa. 
Volem mantenir el un bon funcionament del centre a nivell mediambiental i continuar aplicant sempre que 
sigui possible criteris de sostenibilitat.  
 
Objectius de millora 
1. Fomentar la participació activa de tota la comunitat educativa  
2. Millorar la coordinació i la col·laboració entre tots els membres de la comunitat educativa. 
3. Potenciar la comunicació de les actuacions i millores ambientals realitzades en el centre. 
4. Mantenir com fins ara, la dimensió ambiental en tot el funcionament del centre (festes i actes més 

sostenibles). 
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Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 
Potenciar la comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 
A qui s’adreça l’acció 
Comunitat educativa 
 
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de 
persones implicades)  
Coordinació escola verda, delegats ambientals i l’equip directiu.  
 
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 
Web del centre 
 
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els 
aprenentatges de l’alumnat) 

• Es treballa al voltant d’una acció en un context definit 
• Millora la gestió sostenible dels recursos utilitzats al centre per  tal d’esdevenir model 

 
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, 
projecte de direcció, PGA, NOF…) 
Projecte de direcció 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions 
del proper curs) 
Valoració positiva per part de l’alumnat 
Millora: Neteja de taules i del pati a l’hora de tutoria millorant la freqüència. 
 

 
 
2- Reducció de la despesa d’energia, aigua i de paper. 
 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
Volem mantenir el servei de paper per reutilitzar en safates a cadascuna de les aules, gestionat pels alumnes 
de l’USEE i/o de l’Aula Oberta. 
Elaborar llibretes per prendre notes amb paper per reutilitzar, pels alumnes de l’USEE i/o l’Aula Oberta. 
Acabar de fer el canvi d’interruptors en les aules de la part més vella del centre  
Recordar les pautes de bon ús de l’enllumenat del centre 
Continuar utilitzant paper Canon, ecològic. 
Potenciar l’ús responsable de l’aigua 
 
Objectius de millora 
1. Fomentar de manera continuada un ús racional dels recursos per part de tota la comunitat educativa 
2. Desenvolupar actuacions que faciliten l’eficàcia i l’estalvi energètic i reduir el consum. 
3. Recuperar, per poder reutilitzar, el paper escrit o imprès només per una cara.  
4. Continuar confeccionant llibretes de notes i fer diferents activitats que impliqui la reutilització de paper o 

cartró.  
5. Incorporar criteris de sostenibilitat en els contractes amb empreses i potenciar l’ús de materials més 

ecològics. 
 
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 
Fomentar de manera continuada un ús racional dels recursos per part de tota la comunitat educativa 
 
A qui s’adreça l’acció 
Comunitat educativa: alumnes / professors 
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Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de 
persones implicades)  
Dinamitza membres escola verda junt amb els alumnes d’USEE-Aula d’Acollida 
 
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 
Reunió caps departament i bloc escola verda del centre 
 
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els 
aprenentatges de l’alumnat) 

• Afavoreix la participació i la implicació de tota la comunitat educativa 

• L’activitat fomenta el pensament crític 
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, 
projecte de direcció, PGA, NOF…) 
Projecte de direcció 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions 
del proper curs) 
Valoració positiva per tota la comunitat 
Millores en la il·luminació, calefacció i estalvi d’aigua aplicades. 

 
3- Enjardinament dels espais exteriors i plantes d’interior. 
 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
Tenir cura de l’enjardinament i plantes d’interior per part d’alumnes, professors i PAS 
Afavorir una bona qualitat ambiental tant en l’interior com en els patis exteriors del centre. 
 
Objectius de millora 
1. Potenciar projectes de millora de l’entorn més proper. 
2. Utilitzar el context local alhora de dissenyar les activitats    
 
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 

Utilitzar el context local alhora de dissenyar les activitats amb alumnat USEE     
 
A qui s’adreça l’acció 
Comunitat educativa 
 
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de persones 
implicades)  
Dinamitza professorat USEE amb alumnat USEE – AULA D’ACOLLIDA 
 
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 
Reunió caps departament i bloc escola verda del centre 
 
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els 
aprenentatges de l’alumnat) 

• Es fomenta l'observació i l'experimentació 

• Promou el treball cooperatiu 
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, projecte de 
direcció, PGA, NOF…) 
Projecte educatiu 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions del proper 
curs) 
 
Valoració positiva per tota la comunitat 
Millora: Estudiar la possibilitat d’optimitzar el reg de les zones enjardinades i/o 
hort, potser amb aigua de pluja. 
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4- Foment de la participació de l’Escola Verda. Millora en la comunicació i la informació 
 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
Manteniment del Racó Verd com a punt d’informació i exposició, sobretot amb al participació de alumnes. 
Exposició, en els passadissos, de treballs de temàtica mediambiental realitzats pels alumnes  
Exposició per part dels alumnes de batxillerat, de treballs efectuats per ells, a alumnes d’altre nivells (ESO, 
Cicles Formatius) sobretot aprofitant les hores de tutoria. 
Continuar amb la proposta de fer xerrades per donar a conèixer l’entorn natural, així com de problemes 
mediambientals. 
Buscar nous mecanismes de publicació/publicitat de les accions realitzades 
Promoure la participació i iniciatives dels alumnes 
 
Objectius de millora 
1. Promoure la participació com a instrument efectiu, valorant especialment totes les iniciatives que 

sorgeixin per part de l’alumnat. 
2. Facilitar el pas d’informació entre alumnes de diferents nivells educatius. 
3. Potenciar la comunicació de les actuacions i millores ambientals realitzades en el centre. 
4. Promoure la participació com a instrument efectiu per impulsar les accions promogudes des del 

programa Escoles Verdes. 
 
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 
La comunicació de les actuacions i millores ambientals realitzades en el centre. 
 
A qui s’adreça l’acció 
Comunitat educativa 
 
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de 
persones implicades)  
Dinamitza membres escola verda amb la participació dels delegats verds. 
 
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 
Reunió caps departament, reunió delegats verds i bloc escola verda del centre. 
 
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els 
aprenentatges de l’alumnat) 

• Es fa difusió entre la comunitat educativa 
• L’activitat relaciona transversalment els continguts de diferents àrees 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, 
projecte de direcció, PGA, NOF…) 
Projecte curricular 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions 
del proper curs) 
Valoració positiva tramesa en les reunions de delegats verds. 
Millora: Continuïtat de la difusió  de les actuacions de l’escola verda en els claustres. 
 

 
5- Proposta elaboració de treballs relacionats amb el medi ambient. 
 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
Fomentar l’estudi de zones de la comarca d’interès natural, a fi de que això afavoreixi la valoració d’aquests 
indrets, per part dels alumnes. 
Proposar fer diferents Treballs de Recerca, de zones d’interès natural.  
Fer un recull d’informació de diferents indrets propers i elaborar tríptics que indiquin o permetin seguir un 
itinerari on s’observin paisatges, flora, fauna, geologia, etc.  
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Objectius de millora 
1. Utilitzar el context local alhora de plantejar i dissenyar les activitats    
2. Promoure la realització de projectes d’intervenció i millora de l’entorn  més proper. 
 
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 
Proposar fer diferents Treballs de Recerca, de zones d’interès natural. Batxillerat principalment. 
 
A qui s’adreça l’acció 
Comunitat educativa 
 
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de 
persones implicades)  
Dinamitza cadascun dels caps de departament de cada matèria adreçat a l’alumnat de batxillerat 
principalment 
 
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 
Reunió caps departament, reunió coordinador pedagògic alumnat, reunió tutors treball de recerca. 
 
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els 
aprenentatges de l’alumnat) 

• Té continuïtat en el temps i projecció de futur 
• La realització de l’activitat aporta nous coneixements. 
• Premis dels treballs de recerca. 

 
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, 
projecte de direcció, PGA, NOF…) 
Projecte educatiu 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions 
del proper curs) 
Premis obtinguts als treballs de recerca presentats en les diferents universitats de Catalunya. 
Millora: 
Treball de recerca relacionat estalvi energètic de l’institut. 
 

 
6- Impulsar l’ús de la bicicleta. 
 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
Potenciar sempre que sigui possible els desplaçaments caminant i/o en bici.   
Fomentar l’ús de la bici com a medi que de transport que beneficia la millora de la qualitat ambiental del la 
ciutat. 
 
Objectius de millora 
Fomentar accions que vinculin el medi, els problemes ambientals i els propis estils de vida dels alumnes. 
Promoure activitats que motivin als alumnes i que són beneficioses per al medi ambient 
 
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 
Fomentar l’ús de la bici com a medi que de transport que beneficia la millora de la qualitat ambiental del la 
ciutat. 
 
A qui s’adreça l’acció 
Comunitat educativa i alumnat 
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Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de 
persones implicades)  
Professors de la Comissió Ambiental i Directiva, amb la participació de tot l’alumnat 
 
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 
Amb d’instal·lació de aparcabicicletes 
 
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els 
aprenentatges de l’alumnat) 

• Afavoreix la participació i la implicació de tota la comunitat educativa 
• Es fa difusió entre la comunitat educativa 

 
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, 
projecte de direcció, PGA, NOF…) 
Gestió sostenible. Implicació en l’entorn. Currículum 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions 
del proper curs) 
Valoració positiva amb l’increment del nombre de bicicletes aparcades. 
Millora:  
Manteniment del lloc d’aparcabiciletes. (senyalització) 
 

 
7- Fer Compost al Centre 
 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
Fer compost a partir dels residus generats al menjador, gespa segada i fulles del pati, fems que puguin 
aportar l’alumnat, per poder observar el procés de transformació d’aquestos elements i analitzar diversos 
paràmetres que intervenen. 
 
Objectius de millora 

• Experimentar i manipular  
• Fertilitzar l’hort   
• Reciclatge dels residus que es generen.   
• Veure tot el procés de degradació de MO 
• Captura del CO2 (estudi de la seva importància) 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 
• Grans trets curriculars 
• -Competències bàsiques: 
•  • Comunicativa - lingüística (parlar, conversar, escriure, llegir, entendre) 

• Digital (utilització de l'ordinador, utilització del bloc i càmera de fotos) 
• Aprendre a aprendre (analitzar, aplicar models científics d'estudi) 
• Matemàtica (resolució de problemes, mesures i plans, ...) 
• Social i ciutadana. 

 
A qui s’adreça l’acció 
A l’alumnat de la Unitat de Suport Educatiu Especial.(USEE). 
 
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de 
persones implicades)  
Amb l’alumnat i professorat de l’USEE, amb el coordinador de l’escola verda. Al pati exterior de pedra  
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Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 
• Compra de compostador 
• Muntatge compostador 
• Entrevista amb responsables del menjador. 
• Investigar els residus que es generen al menjador i al centre educatiu. 
• Reciclar els residus  principalment que és generen al pati de gespa, al menjador. 
• Crear una llista d’alumnat responsable de la recollida del residus. 
• Crear una llista d’alumnat responsable de les tasques de manteniment del compostador  
• Elaborar graella d’evolució del compost . 

 
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els 
aprenentatges de l’alumnat) 
Elaboració d’un dossier d’equip que constarà de: 

• Entrevista al responsable del menjador i avis per gestionar la matèria prima del compost. 
• Recerca dels residus que es generen al centre educatiu 
• Pluja d’idees per esbrinar els coneixements de l’alumnat al voltant del compost. 
• Recerca del compostatge i aplicació dels resultats. 
• Activitat d’avaluació (l’alumnat és capaç d’identificar el procés de compostatge a partir de fotos 

desordenades). 
 
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, 
projecte de direcció, PGA, NOF…) 
Gestió sostenible. Implicació en l’entorn. Currículum 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions 
del proper curs) 
Infravalorada per l’alumnat 
Millora: 

• Aplicar el nostre compost a l’hort. 
• Realitzar un vídeo del procés de compostatge que forma part del treball de síntesi de l’alumnat de 

4t ESO. 
• Manteniment del compostador i alimentació a les restes de poda del Liler. 

 
 
8- Instal.lació de papereres de reciclatge al pati 
 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
Instal.lació de papereres per classificació dels papers, envasos, material orgànic i rebuig. Crear cartells 
indicatius. 
 
Objectius de millora 
1. Fomentar la participació activa de tota la comunitat educativa  
2. Millorar la coordinació i la col·laboració entre tots els membres de la comunitat educativa. 
3. Potenciar la comunicació de les actuacions i millores ambientals realitzades en el centre. 
4. Mantenir com fins ara, la dimensió ambiental en tot el funcionament del centre (festes i actes més 

sostenibles). 
 
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 

• -Grans trets curriculars 
• -Competències bàsiques: 
•  • Comunicativa - lingüística (parlar, conversar, escriure, llegir, entendre) 

• Digital (utilització de l'ordinador, utilització del bloc i càmera de fotos) 
A qui s’adreça l’acció 
A l’alumnat de la Unitat de Suport Educatiu Especial.(USEE). 
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Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de 
persones implicades)  
Amb l’alumnat ESO  i professorat de l’USEE, amb el coordinador de l’escola verda. Al pati exterior. 
 
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 
Crear una llista d’alumnat responsable de la recollida del residus. 
 
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els 
aprenentatges de l’alumnat) 

• Es treballa al voltant d’una acció en un context definit 
• Millora la gestió sostenible dels recursos utilitzats al centre per  tal d’esdevenir model 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, 
projecte de direcció, PGA, NOF…) 
Gestió sostenible. Implicació en l’entorn. Currículum 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions 
del proper curs) 
Positiva a l’hora de fer la neteja de pati. 
Millora 
Instal·lar papereres amb bosses de plàstic identificatives. 
 

 
9- Hort Escolar 
 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
Programació de cultius de l’hort escolar( selecció de llavors, recull de dades meteorològiques, compra de 
planter, manteniment,  instal·lació i control del reg...) 
 
Objectius de millora 

• Experimentar i manipular  
• Fertilitzar l’hort   
• Reciclatge dels residus que es generen.   
• Veure tot el procés de degradació de MO 
• Captura del CO2 (estudi de la seva importància) 

Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 
• -Grans trets curriculars 
• -Competències bàsiques: 
•  • Comunicativa - lingüística (parlar, conversar, escriure, llegir, entendre) 

• Digital (utilització de l'ordinador, utilització del bloc i càmera de fotos) 
• Aprendre a aprendre (analitzar, aplicar models científics d'estudi) 
• Matemàtica (resolució de problemes, mesures i plans, ...) 
• Social i ciutadana. 

 
A qui s’adreça l’acció 
A l’alumnat de la Unitat de Suport Educatiu Especial.(USEE). 
 
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de 
persones implicades)  
Amb l’alumnat i professorat de l’USEE, amb el coordinador de l’escola verda. Al pati exterior de pedra 
 
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 

• Programació del reg 
• Muntatge cartells espècies 
• Sembrar i plantar . 
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Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els 
aprenentatges de l’alumnat) 
Elaboració d’un dossier que constarà de: 

• Tasques a desenvolupar a l’hort. 
• Planificació se sembra/plantació 

• Control del temps de reg. 
 

Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, 
projecte de direcció, PGA, NOF…) 
Projecte educatiu 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions 
del proper curs) 
Bona motivació per part del professorat USEE i de l’alumnat. 
Millora: 
Disseny i instal·lació d’un hivernacle sobre l’hort. 
 

 
 

10 Títol: INSTINET   Curs d’inici:  17-18 
Temàtica:  Gestió sostenible. Implicació en l’entorn. Currículum 
Núm:  10            Títol de l’actuació: INSTINET 
Descripció (explicació breu de l’acció) 
El professorat, membres del Comitè ambiental, equip directiu, delegats de grup, conserges, personal de 
neteja i AMPA, valora l'estat de les aules setmanalment en relació a la neteja i l'ordre de les mateixes. 
 
Objectius de millora 

• Implicar l'alumnat en el compromís del manteniment i ordre de la seva aula. 
• Promoure un ambient de treball a l’aula mitjançant l’ordre. 
• Aconseguir que l'alumnat es responsabilitzi a tenir cura de les coses que no són seves. 
• Reduir els actes violents contra el material escolar. 
• Adquirir l'hàbit de neteja i ordre en la vida diària 

 
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos) 

• -Grans trets curriculars 
• -Competències bàsiques: 
•  • Comunicativa - lingüística (parlar, conversar, escriure, llegir, entendre) 

• Digital (utilització de l'ordinador, Elaborar graella d’evolució de la puntuació obtinguda) 
• Aprendre a aprendre (analitzar l’acció setmanal realitzada) 
• Social i ciutadana. 

 
A qui s’adreça l’acció 
A l’alumnat de la Unitat de Suport Educatiu Especial(USEE) i tot l’alumnat des de 1r ESO fins 4t ESO. 
 
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre 
de persones implicades)  
Amb l’alumnat d’ESO i professorat junt amb el coordinador de l’escola verda. 
 
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió) 

• Explicació del coordinador escola verda i tramesa de la informació a la resta d’alumnat amb la 
figura dels delegats ambientals i alumnat de serveis a la comunitat 

• Publicació setmanal de la puntuació a través de la pàgina web de l’institut i de les pantalles del 
centre. 
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Avaluació (Criteris i indicadors: tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, 
l’assoliment dels objectius i els aprenentatges de l’alumnat) 

• Elaboració d’una graella amb la puntuació obtinguda  
• Opinions donades pel personal de neteja. 

 
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum, 
projecte de direcció, PGA, NOF…) 
 
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les 
actuacions del proper curs) 
Poc recolzament del professorat a l’hora d’implementar l’activitat. Bona participació dels delegats verds i 
personal de neteja. Baixa incidència de l’alumnat , on només han col·laborat al voltant de 4 alumnes per 
classe de mitjana. 

 
 
PLA EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT 
 
Procediment seguit per a la realització de l’anàlisi i la diagnosi (instruments, participació…)  
 
La diagnosi l’ha dut a terme l’equip de professorat que forma la Comissió Ambiental, amb Mario F. Domènech 
Valor com a responsable.  
 
CONTEXT Currículum (mesura en què les àrees expliciten els objectius i continguts de l’educació per 
a la sostenibilitat i aquests es treballen de forma estructurada)  
 
Aspectes assolits  

• Les matèries de biologia i geologia i tecnologia treballen els continguts d’educació per la 
sostenibilitat marcats pels currículums i aquests es troben ben explicitats a les programacions  

• El treball de síntesi de 3r d’ESO i el Projecte de Recerca de 4t d’ESO tenen molt de contingut 
d’educació per la sostenibilitat, especialment el de 4t.   

 
Aspectes a millorar  

• Sistematitzar i ampliar tot allò que estigui relacionat amb l’Educació per la Sostenibilitat del Pla 
d’acció Tutorial (PAT).   

• Estudiar ampliar les matèries amb continguts d’educació per la sostenibilitat a les seves 
programacions i com lligar-ho amb les competències.  

• Estudiar com es pot treballar l’Educació per la Sostenibilitat a CF 
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CONTEXT Gestió sostenible (en relació amb l’edifici, els serveis, els recursos…)  
 
Aspectes assolits  

• Sistema de recollida i triatge de residus ben establert i amb un bon funcionament.  
• Sistema de reutilització de paper establert a les aules i en col·laboració amb l’alumnat de la USEE.  
• Millores en la il·luminació, calefacció i estalvi d’aigua aplicades.  

 
Aspectes a millorar  

• Establir un sistema per recordar periòdicament a la comunitat educativa el funcionament del 
sistema de recollida i triatge de residus.  

• Valorar periòdicament si es pot optimitzar el reciclatge canviant les ubicacions dels contenidors i/o 
el seu tipus.  

• Buscar estratègies perquè els alumnes participin activament en el manteniment del sistema de 
recollida i triatge de residus, i la difusió del seu bon ús a la resta de l’alumnat. (Dia del Medi 
Ambient) 

• Proposar la realització de treballs de recerca de batxillerat que analitzin els consums actuals i 
històrics de paper, d’aigua, d’electricitat i de calefacció del centre i proposin millores per disminuir 
consums i despeses.  

  
CONTEXT Implicació en l’entorn 
 
Aspectes assolits  

• La comarca té un alt nivell de reciclatge i l’entorn social coneix i és receptiu a la temàtica 
relacionada amb la selecció de residus.   

• Residu “0” establert a l’Alt Urgell i La Cerdanya, conscienciar la comunitat educativa sobre la 
necessitat de reduir el volum de residus que generem. 

• El centre té zones enjardinades que es mantenen i es respecten.  
• Concurs de Fotografia Naturalista convocat durant 8 anys consecutius i amb perspectives de 

continuïtat.   
• S’ha posat en marxa l’hort escolar.   

  
Aspectes a millorar  

• Estudiar la possibilitat d’optimitzar el reg de les zones enjardinades i/o hort, potser amb aigua de 
pluja.  

• Estudiar la possibilitat de dur a terme alguna acció que impliqui tota la comunitat educativa 
(famílies, institucions, comarca) 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: COORDINACIONS, PROJECTES, 
TUTORIA, I ALTRES 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 15 DE 71 
 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (10-nov.-18). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut. 

Doc: 1718_MAC_Annex02_Coordinacions_Projectes_Tutoria_Altres 

 

CONTEXT Organització i participació (espai i temps per a l’anàlisi i la reflexió compartida de temes 
transversals)  
 
Aspectes assolits  

• Malgrat és un centre força gran i costa implicar el professorat, el curs 2011-12 es va dur a terme 
una enquesta entre el professorat sobre si continuar o no al programa d’Escoles Verdes i va sortir 
un resultat favorable del 75%.  

• El centre s’ha mantingut al projecte d’Escoles Verdes des de fa més d’una dècada i ha aconseguit 
anar renovant el distintiu.   

  
  
Aspectes a millorar  

• Caldria estendre el projecte a un grup més ampli de professorat, ja que aquest es manté 
bàsicament gràcies a l’empenta i esforç personal d’un reduït grup de professorat dels departaments 
didàctics de Ciències Naturals i Tecnologia.   

• És necessari trobar una metodologia que permeti espai i temps de trobada i debat de temes 
transversals entre el professorat, entre ells l’educació per la sostenibilitat.  

• Estudiar vies per incentivar la participació de tota la comunitat educativa al projecte d’Escola Verda. 
 
Documents de gestió educativa (mesura en què reflecteixen la realitat del centre pel que fa a 
l’educació per a la sostenibilitat) 
 
Aspectes assolits  

• Els principals documents de gestió educativa (Projecte de Direcció, PEC) expliciten el projecte 
d’Escola Verda, que és l’encarregat de portar a terme  l’Educació per la Sostenibilitat al centre.  

 
Aspectes a millorar  

• Caldria especificar d’una manera més concreta l’abast del projecte, qui el porta a terme i com, així 
com també grans àmbits d’actuació.  

 
Cultura de centre en relació amb l’educació per a la sostenibilitat (grau d’acord sobre la importància 
de l’educació per a la sostenibilitat, consens sobre les implicacions educatives i organitzatives…)  
 
Aspectes assolits  

• El projecte Escola Verda es manté des de fa més d’una dècada i s’ha pogut anar renovant el distintiu.  
• El curs 2011-12 es va dur a terme una enquesta entre el professorat sobre si continuar o no al 

programa d’Escoles Verdes i va sortir un resultat favorable del 75%.   
• El Projecte de recerca de 4t de l’ESO gira al voltant del reciclatge i la sostenibilitat.   
• L’alumnat de l’USEE, a partir de l’hort escolar i amb una bona tasca del professor de l’USEE, s’ha 

implicat en aquest nou projecte. 
 
Aspectes a millorar  

• Caldria aconseguir que el grup de professorat dinamitzador del projecte Escola Verda fos més ampli 
i de més departaments didàctics diferents.  

• Trobar maneres en què l’alumnat participi de la redacció i implantació de Bones Pràctiques 
Ambientals extensibles a tota la comunitat educativa.  

• Continuar amb el projecte “Instinet” perquè entre tots vetllem per un òptim manteniment i sostenibilitat 
dels espais comuns. 
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Objectius estratègics per a cada bloc (definits a partir de la diagnosi)  
 
CONTEXT Currículum  

• Identificar continguts d’Educació per la Sostenibilitat a les matèries curriculars (començar per l’ESO, 
després fer-ho extensiu a Batxillerat i Cicles Formatius)  

• Identificar continguts d’Educació per la Sostenibilitat al Pla d’Acció Tutorial.  
• Identificar competències relacionades amb l’Educació per la Sostenibilitat i estudiar la seva avaluació. 

 
CONTEXT Gestió sostenible  

• Refrescar periòdicament a tota la comunitat educativa del centre la tria correcta de residus i l’ús 
eficient i òptim d’aigua, electricitat i calefacció.  

• Revisar la retolació de tots els elements de recollida selectiva de residus.  
• Estudiar la possibilitat de reduir la despesa energètica, d’aigua i de paper.   
• Estudiar la possibilitat d’incloure criteris d’Educació per la Sostenibilitat en els contractes on hi 

participa el centre (neteja i altres).  
• Proposar la realització de treballs de recerca de batxillerat que analitzin els consums actuals i 

històrics de paper, d’aigua, d’electricitat i de calefacció del centre i proposin millores per disminuir 
consums i despeses.  

 
CONTEXT implicació en l’entorn   

• Millorar i optimitzar dels sistemes de reg   
• Impulsar el projecte de l’hort escolar, així com la construcció d’un hivernacle 
• Proposar canvis al pati per afavorir les relacions socials (no únicament zones esportives, sinó punts 

de trobada a la zona arbrada amb taules i bancs)  
• Estudiar la possibilitat de plantar vinya  (projecte microvinya). 
• Buscar actuacions que permetin que l’Educació per la Sostenibilitat arribi a tota la comunitat 

educativa  
 
CONTEXT Organització i participació  
 
Documents de gestió educativa  

• Vetllar perquè quan es redactin noves versions de la documentació (PEC, PAC, Projecte de Direcció, 
PAT) s’hi expliciti i es concreti el compromís del centre amb l’Educació per la Sostenibilitat  

 
Cultura de centre en relació amb l’educació amb la sostenibilitat  

• Portar a terme actuacions periòdiques similars al projecte “Instinet” que recordin periòdicament a 
l’alumnat, PAS, personal no docent i professorat la necessitat de tenir present la sostenibilitat al 
centre, amb la col·laboració de l’alumnat que participa en el projecte Serveis a la Comunitat.  
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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 cinquè 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 6 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. S’han 
derivat un alumna de cicles formatius. 
 
Alguns alumnes els hem derivat als Serveis d’Assistència Social (Sílvia Torné) o de Psicologia (Virgínia 
Carretero) 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 10 alumnes. Hem 
fet 2 reunions de coordinació. També ens hem reunit amb el SIFE (servei de família extensa) en un total de 3 
alumnes i en relació amb la coordinació amb els servei extern Stimulus vitae en aquest curs no hem tingut 
reunions ja que ho hem hagut de realitzar tot a través de l’EAP. 
 
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 dimarts de 12’00 a 12’55. 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 
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 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. 
 

 Dels alumnes nous, s’han atès en total 7 alumnes, (3 nois i 4 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 o fins i tot la família ha demanat al tutor o 
tutora personal si es podia derivar al servei. Els temes tractats han estat desmotivació, organització 
del treball a  casa, orientació en acabar el cicle formatiu i orientar en el curs que estaven cursant. Dels 
7 alumnes 2 eren alumnes de cicles formatius (1 derivat al servei de consulta jove de l’hospital) i 5 de 
la ESO. Se’ls ha fet seguiment al llarg dels 3 trimestres. 

 
 Durant aquest curs no s’han fet mediacions de grup. El que si s’han tractat és alumnes per conflictes 

sense haver d’arribar a la mediació. S’han resolt parlant individualment o en grups reduïts. En un 
principi es van donar dos casos a segon d’ESO però finalment no es va haver d’intervenir. S’han 
tractat 10 alumnes, 5 han estat alumnes de 1r, 4 alumnes de 2n i 1 de 4t. Totes han estat noies. 

 
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. 
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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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S3B  O  NO X   
S3C  O  NO X   
S4A Morales Sánchez, Martin  O X  X X 
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B1A Barroso Portella, Anna   O    X X 
B1A Barroso Portella, Maria   O    X X 
B1A Moyano Miralles, Adrià   O    X X 
B1B Berenguer Coma, Pol   O    X X 
B1B Carrillo Martin, Carla   O    X X 
B1B Echániz Pal, Pau   O    X X 
B1B Pueyo Repullo, Jaume   O    X X 
B1B Quintans Garcia, Jorge   O    X X 
B1B Riu Quiñones, Pol   O    X X 
B1B Rosell Jansat, Biel   O    X X 
B1B Sellés Gasch, Maria   O    X X 
B1C Fenés Chupin, Arnau Enric   O    X X 
B2A Palomo Vicente, Gerard   O     X 
B2A Serra Arévalo, Òscar   O     X 
B2A Travé Pujal, Miquel   O     X 
B2C Romero González, Ferran   O     X 
B2C Jorge de los Ángeles, Alejandra  O  X HA    
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INSTITUT FORMADOR DEL PRÀCTICUM  
DEL MÀSTER EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
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RECONEIXEMENT I ASSESSORAMENT - ACREDITA’T 
 
Memòria anual curs 2017/2018  i  oferta curs 2018/2019 
 

  Servei d’assessorament  en la formació professional del sistema educatiu.    
  Servei de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral   o en activitats socials. 
  Servei de reconeixement de la formació impartida.                                                                                            

Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost  mesures flexibilitzadores en la formació professional inicial 

 
Dades d’identificació 
Nom del centre    Codi     
Institut Joan Brudieu 25004188 
Nom i cognoms director/a – Responsable del centre    Nom i cognoms del coordinador/a del servei 
Xavier Falcó Gres Marta Roig Prieto 

 
 
Dades generals del servei d’assessorament per al curs  2017/2018 

  
Les dades estan introduïdes a l’aplicació de gestió del servei d’assessorament 

 
Si 

 
Les dades son extretes de l’aplicació de gestió del servei d’assessorament 
 

Si 
 

a) Dades quantitatives del servei d’assessorament  

Nombre total de sol·licituds rebudes per al servei d’assessorament 5 

Nombre total de persones assessorades 5 

Persones usuàries del servei d’assessorament que han contestat l’enquesta 5 

Nombre total de professorat que ha participat en el servei d’assessorament  2 

 
 
 
Dades generals del servei de reconeixement d’aprenentatges per al curs 2017/2018   

Les dades estan introduïdes a l’aplicació de gestió del servei d’assessorament/reconeixement 
 

Si 
 

Les dades son extretes de l’aplicació de gestió del servei d’assessorament/reconeixement  
Si 

 
a) Dades quantitatives del servei de reconeixement d’aprenentatges  

Nombre total de sol·licituds rebudes per al servei de reconeixement d’aprenentatges 4 

Nombre total de persones reconegudes 4 

Persones usuàries del servei de reconeixement d’aprenentatges que han contestat l’enquesta 4 

Nombre total de professorat que ha participat en el servei de reconeixement d’aprenentatges 3 

 
 

b) Situació actual de la implantació del sistema de gestió de qualitat i millora contínua  

Curs que va oferir el servei d’assessorament per primera vegada 13/14 

Curs que va oferir el servei de reconeixement d’aprenentatges per primera vegada 13/14 

El centre disposa d’un sistema de gestió de qualitat i millora contínua i ha incorporat aquests serveis en el 
sistema de gestió de qualitat. 

Si     No   En procés 
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Dades del servei de reconeixement de la formació impartida per empreses o entitats 2017/2018 

Les dades estan introduïdes a l’aplicació de gestió del servei d’assessorament/reconeixement 
       Si   No    

      

Les dades son extretes de l’aplicació de gestió del servei d’assessorament/reconeixement  
 

       Si   No    
      

 
a) Dades quantitatives del servei de reconeixement de la formació impartida  

Nombre total de cursos en els quals s’ha fet reconeixement de la formació  

Nombre total d’empreses o entitats  

Nombre total de persones validades    

 

Empresa/Entitat Denominació del curs Cicle formatiu que correspon als 
continguts del curs 

Persones 
reconegudes 

    

    

    

Les dades de cadascun dels cursos han estat introduïdes per UF, Crèdits  o Mòduls Professionals  a l’aplicació 
gestió del servei fp 

 

 
b) Professorat participant en el servei del servei de reconeixement de la formació impartida  

Nombre total de professorat que ha participat en el servei de reconeixement de la formació impartida  

 
Acta de qualificacions 

S’adjunta fotocòpia de l’acta de qualificacions de cascuna de les actuacions realitzades   

 
 
 
Comunicació del servei d’assessorament i reconeixement per al curs 2018/2019 

a) El centre vol continuar prestant el servei d’assessorament i reconeixement per al proper curs  
Si   No 

   
S’adjunta Model de comunicació ASS_REC Y590_010 Centres dependents del Departament 
d’Ensenyament  

S’adjunta Model de comunicació ASS_REC Y590_009 Centres  no dependents del Departament 
d’Ensenyament  

 
Oferta i  difusió per al curs 2018/2019 

d) Oferta per al proper curs  

Oferta total de places del servei d’assessorament 23 

Oferta total de places del Servei de reconeixement 23 

L’oferta de places ha estat introduïda a l’aplicació gestió del servei fp 
Si   No 

   
e) Difusió i calendari del servei  

El centre es compromet a publicar, l’oferta i el calendari general del servei al WEB i al tauler d’anuncis del 
centre, no més tard del 20 de juliol de 2017, així com de publicar la informació necessària per al 
desenvolupament del procés. 
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IDDINK: reutilització de llibres ecoBOOKS (dades del curs 1617) 
 

Dades del servei IDDINK proporcionat a les famílies del centre fins el dia 30 de setembre de 2016: 
 
Comandes: 

Comandes fins 30 setembre 2016: 467 
Comandes fins 30 setembre 2015: 393 
·% variació 16/15:   18,8% 

  
Articles: 

Articles comprats:   5207 
Lliurats*      5094 
Pendents de lliurar:   113 
% lliurat:     97,8% 
% pendent de lliurar:   2,2% 

  
*S’han lliurat 99,7% dels articles de comandes fetes i pagades fins el dia 12 de setembre. 
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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. 
 
Les temàtiques tractades a les diferents reunions 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 D’ADOLESCENTS. 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 quart d’ESO i de segon de BTX per tal de col·laborar en d’organització de la festa de 
Sant Jordi. 

• Qüestions de funcionament, ordre i disciplina. 
• Valoració del segon trimestre de curs. 
• Valoració de la iniciativa d’aules netes i endreçades de INSTINET. 
• 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. 
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2. ASPECTES PEDAGÒGICS 
 
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 (els dijous de 10:35h a 
11:30h), durant la qual es fan activitats amb tots els alumnes d’un grup i atencions individualitzades. A més 
del tutor classe, a 1er de Batxillerat hi ha la figura del tutor personal que, junt amb el tutor de grup, s’encarrega 
de les entrevistes (amb els pares i/o alumnes sempre que ells ho sol·licitin o que el tutor ho consideri 
convenient) i de fer el seguiment de l’alumne durant el curs. 
 
• 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, etc. 
• 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, etc. 
• Orientació acadèmica i professional: JOU Tàrrega, taula d’Exalumnes, Saló de l’Ensenyament, 

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

del tema, adjudicació de departaments, seguiment per parts dels tutors de TdR, etc. 
• Anàlisi dels resultats de les avaluacions. 

 
• DESENVOLUPAMENT 
 
Durant aquests curs el desenvolupament de la tutoria ha estat el següent: 
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• 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, així com també es van invertir algunes hores de tutoria en 
la preparació del Treball de Recerca. 

• 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 
la presentació del Treball de Recerca. 
Cal destacar, que aquest curs, en quedar cancel·lades les JOUP de Tàrrega on el centre participava 
activament des de feia anys,  es va optar per organitzar un altre tipus d’activitat orientadora de caire 
voluntari: diferents xerrades d’Orientació Universitària a càrrec de les mateixes universitats a l’Institut 
Joan Brudieu, amb una participació molt positiva de l’alumnat de 2n de batxillerat, fora d’hores lectives.  
I es va assistir com a orientació de centre (B2 i S4) al Saló de l’Ensenyament 2018, amb una 
participació per part dels alumnes de 2n de Batxillerat del 95%. 
Novament durant aquest trimestre s’ha utilitzat una hora de tutoria per fer un tutorial de preinscripció 
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, etc. 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. 
Informació que posteriorment s’ha enviat per correu electrònic i via comunicat a Alexia a tot l’alumnat 
de B2. 
 

 
- Aquest any hem mantingut el sistema d’enviament de comunicats via Alexia i correu electrònic per a 

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 Orles, les PAU, les reunions informatives als pares, la 
preinscripció universitària, etc.   

- Així mateix, s’ha donat continuïtat al projecte de comunicació directa entre la coordinadora de 
Batxillerat i els delegats de 2n de Btx (que eren els encarregats de transmetre la informació als seus 
respectius grups classe i ser el mitjà de comunicació entre l’alumnat i la coordinadora fora de les hores 
específiques de tutoria) a través d’un grup de  whatsapp que ha funcionat des de l’inici del curs 
escolar, el que ha permès informar amb agilitat i eficàcia a tots els alumnes de novetats puntuals, així 
com també de resoldre dubtes puntuals dels alumnes o possibles incidències en la documentació.  

 
 
• 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.  

• La valoració que s’ha fet a final de curs sobre el grup de whatsapp (Coordinadora-Delegats B2), tant 
per part de la coordinació com dels alumnes, ha estat molt positiva. Alguns dels comentaris de 
valoració dels delegats:   
o “és una bona i ràpida forma de comunicar-nos” 
o  “és molt útil a 2n perquè tothom té molts dubtes i preguntes a fer”  
o  “Jo crec que ha estat molt útil. Ha fet que la comunicació entre nosaltres i la coordinadora sigui 

més fàcil i que haguem pogut estar més coordinats”. 
• Es valora positivament la jornada d’orientació universitària d’exalumnes, alguns dels comentaris han 

estat: 
- “Va ser divertit veure i entendre els diferents punts de vista” 
- “Interessant veure i saber les experiències de gent coneguda, i per acabar de fer-se una bona 

imatge de les unis.” 
- “Molt interessant i útil. M’agrada que ens expliquin l’experiència, entren ganes d’anar a la uni.” 
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- “La informació era bona, escoltar experiències de companys ajuda molt, potser faltava més 
representació d’algunes modalitats.” 

 
• També les visites de les diferents universitats al centre en diferents sessions informatives es valora 

positivament, per exemple: 
o “Valoració molt positiva, motivadora i completa: no es va deixar res sense explicar” (UPC) 
o “Molt interessant, amb informació útil i ajuda que l’informador fos un exalumne d’aquesta 

universitat.” (UPF) 
o “Aquesta és la que més em va agradar, per com ho van explicar i la claredat amb que ho van 

fer.” (UPF) 
o “Molt interessant, bona orientació, potser massa informació detallada dels graus.” (UdL) 
o “Molt poc dinàmica, ens va donar molta informació però massa general.” (UB) 
o “Magnifica, em va canviar la vida.” (Univ.Central de Catalunya) 
o “Trobo super bé el fet que puguis anar a les que són del teu interès i no a totes, s’agraeix molt.” 

 
• Així com també està ben valorada la sortida al Saló de l’Ensenyament a 2n de Btx. Aquest any no ha 

estat possible combinar la visita al Saló amb la visita al Museu d’Història per una incompatibilitat en 
els horaris, per la qual cosa se’ls va retornar als alumnes la part proporcional que havien pagat pel 
Museu. 

• Aquest curs la participació dels alumnes en les sortides d’activitats dels diferents departaments i les 
sortides d’orientació universitària organitzades des de la coordinació de Batxillerat, ha estat molt bona 
(sempre entre el 90% i 95% de l’alumnat). 

• Aquest curs s’ha portat a terme l’intercanvi lingüístic i cultural amb l’Institut d’Oulx (Itàlia) de 1r de Btx/ 
CF, amb una valoració final positiva. I s’ha treballat per a la continuïtat i millora d’aquest projecte de 
cara al curs 2018-19. Algunes de les valoracions dels alumnes de batxillerat (italians i catalans) de 
l’intercanvi han estat: 
o Quasi tots els alumnes participants repetirien aquest tipus d’experiència, i també la recomanarien 

als seus companys. Els han semblat pocs dies, però han adquirit coneixements elementals de 
llengua catalana, castellana i italiana, així com practicat en anglès. 

o L’activitat més ben valorada, tan per part dels alumnes italians com dels catalans, ha estat fer 
caiac al Parc del Segre, ja que és una activitat que fan tots junts, molt dinàmica i divertida, en un 
entorn natural. A continuació és valora la sortida a Andorra, Torí i Milà. Els hagués agradat visitar 
Barcelona i participar més a les classes del centre. 

o El tema central de l’intercanvi, l’Art Romànic i la fotografia, és valora molt positivament. A més, 
es presenten com a propostes: fer més activitats esportives i a l’entorn natural tots junts, i tractar 
temes variats (història de La Seu i Andorra, situació política, Art Modern i cultura general 
/tradicions). Com a aspectes menys afavorits: la dificultat d’entendre als guies de les esglésies. 

o Tots els alumnes han valorat l’acollida de les famílies molt bé. 
• 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. 

• També ha estat una experiència molt positiva que s’intentarà mantenir el curs següent, el fet que hi 
hagi tutors personals a Batxillerat, cosa que permet poder-se entrevistar amb totes les famílies que 
calgui, fer un seguiment més acurat dels alumnes amb dificultats i conèixer millor aquells alumnes 
que s’incorporen al centre en l’etapa del Batxillerat. 

• Es proposa des de la coordinació de batxillerat de crear un grup de comunicació amb els delegats de 
classe de 2n de Btx i la coordinadora per al curs 2018-19, ja que durant aquest curs ha estat un recurs 
molt eficaç que ha permès un contacte directe i una comunicació fluida. 

• Es valora positivament l’acte acadèmic de comiat dels alumnes de 2n de Btx i CF que es va dur a 
terme a la Festa de Graduació al maig de 2018, així com el dinar de comiat de 2n de Btx que es fa 
l’últim dia de classe amb professors i alumnes al mateix centre, i organitzat des de la coordinació de 
Batxillerat. Com a novetat per al curs 18-19, els tutors de Batxillerat han proposat una manera 
objectiva de triar, a partir de les propostes dels mateixos alumnes de B2, qui seran els alumnes que 
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faran el discurs de la festa de graduació en representació dels seus companys: cada grup de B2 
presentarà 3 alumnes candidats al mes d’abril, i els tutors escolliran qui seran els dos candidats més 
indicats, a partir d’uns criteris establerts. 

 
 

Coordinació de Formació Professional 
 

BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES 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 : 
 

PROFESSOR- 
ALUMNE    

1.1.Incrementar la participació en Projectes internacionals 
Actuacions : 

a) Petició de beques Erasmus+ 
b) Petició de carta ECHE 

 M 10 SI 

1.2.Disminuir 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 
c) Jornades d’orientació acadèmica a l’ESO 
d) Separació del cicle SMX GAD 

 

A 8 

SI 

OBJECTIU 2: Millorar la cohesió social: 
 

PROFESSOR- 
ALUMNAT    

2.1.Participar i conèixer l’entorn empresarial. 
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 
e) Visita al CPD del Consell Comarcal 
 

 

A 8 

SI 

2.2.Impulsar els òrgans de representació de l’alumnat de 
cicles  
Actuacions: 
a) Augmentar la participació dels delegats 

 

M 7 

SI 

OBJECTIU 3: Millorar la confiança dels grups d’interès. 
 

PROFESSOR- 
ALUMNAT- 
EMPRESA 
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3.1.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 
b) Creació d’un moodle de cicles formatius per a consultar 
les informacions que concernent a l’equip docent de cicles 
 

 

A 10 

 
 
 
 
 
 

3.2.Millorar l’orientació a alumnes de la ESO 
Actuacions: 
a) Participació de l’alumnat a les jornades d’orientació 
b) Xerrades a centres de l’àmbit territorial 

 A 10  
 
SI 

3.3.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 
f) Incrementar el nombre d’empreses implicades en 
FPDual 

 

A 9 

SI 

3.4. 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 universitaris 
 

 

B 5 

 

 
• 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 Incrementar la participació en projectes internacionals 
Nombre 
d’alumnes 
participans 

>10 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: COORDINACIONS, PROJECTES, 
TUTORIA, I ALTRES 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 31 DE 71 
 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (10-nov.-18). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut. 

Doc: 1718_MAC_Annex02_Coordinacions_Projectes_Tutoria_Altres 

 

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

3 Obtenció carta ECHE Carta ECHE 
concedida 

1 

2 Disminuïr nombre d’abandonaments Nombre 
d’abandonaments 

<10% 

3 Participació en activitats de l’entorn Nombre de 
participacions 

>4 

4 Orientació a alumnes de la ESO Nombre 
d’actuacions 

> 5 

5 Tallers a la ESO Nombre de tallers > 5 

6 Augmentar/mantenir nombre d’emprese que participin en la FCT Nombre 
d’empreses 

>40 

7 Augmentar nombre d’empreses que participin a FpDual Nombre de 
convenis 

>4 

• 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. 

 
ALTRES ASPECTES O QÜESTIONS A DESTACAR DE LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
1.- Valoració dels convenis i exempcions  realitzades durant el curs 14-15. 
2.-Estadística de la inserció laboral del curs 13-14. 
TOTA AQUESTA VALORACIÓ ES FA ANUALMENT AMB EL PROGRAMA DE GESTIÓ qBID. 
 

 
 
 

POSSIBLES MILLORES PER APLICAR  A LA COORDINACIÓ 

 
- Simplificar els processos i la documentació de FCT. 
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QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 

 
-Reformar tot el contingut de cicles formatius dins de la web del centre. 
 
 
 

Coordinació d’Informàtica 
 

1. Preparació per començament del curs 2018 - 2019 
 
• 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. 
• Revisar càmeres de seguretat. 
• Actualitzar i/o reinstalar antivirus. 
• 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. 
• Reubicar 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. 
• Instal·lació d'una PDI a Batxillerat i una altra a cicles. 
• Reestructuració del rack de connexions de xarxa ubicat a C-009. 
• Instal·lació i configuració de les noves impressores del Departament d'Ensenyament. 
• Sistema de vouchers per a la connexió de l'alumnat a la xarxa Wi-Fi educat1x1. 
• Creació i configuració de comptes de correu de Google Apps for Education per a l'alumnat. 

 
 
2. Revisió i actualització del inventari. Xifres totals inventariades al Juliol del 2018 (inventari C. I. C.) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
PC Taula 248 247 253 236  235 235 235 230 225 
Pantalles PC Taula 240 242 248 242 244 244 244 244 242 
Teclats 251 250 255 250 250 247 247 247 244 
Ratolins  248 260 268 252 252 252 252 252 250 
Impressores 45 57 61 46 48 48 45 45 45 
Portàtils 53 100 104 119 204 204 214 214 214 
Escàners 25 25 25 24 24 24 24 24 24 
Projectors 55 55 55+7 55 56 56 56 56 56 
Equip d’àudio 68 68 68 70 70 70 70 70 70 
Punts de xarxa 203 220 232 235 255 255 255 255 255 
Wireless 15 30 30 32 34 35 39 39 39 
Pantalla projecció 50 50 52 52 52 52 54 54 54 
Microscopi 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 
Càmera de Vídeo i/o 
Web Camp 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Consola Exao (FLL) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Xtec Radio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pissarra digital 6 15 21 21 23 23 25 29 29 
Aparells varis (Switch, 
SAI, Router) 

42 45 48 50 52 52 52 52 52 

Moble portàtil Carro  5 5 5 3 3 3 3 3 3 
Aparells (susceptibles 
de manteniment) 

1565 1680 1741 1698 1813 1811 1826 1825 1812 

 
3. Sistema de videovigilància 

• La coordinació informàtica ha realitzat la memòria del sistema de videovigilància. 
• Revisió del funcionament del sistema. 
• Revisió del compliment de la legislació vigent (LOPD). 
• Es troba en procés de creació, el document de seguretat. 

 
4. Seguiment del pla d’assessorament, prevenció i manteniment (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. 
 
5. Ampliació del Projecte 2005 – 2008 de desenvolupament de les TIC  fins el 2017 

• 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. 

 
6. Coordinació informàtica 

• Reunions periòdiques de treball, els dijous a segona hora ( Tècnic SAU, Tècnic contractat 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.  

 
7. Detecció de necessitats i utilització per part dels 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) 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: COORDINACIONS, PROJECTES, 
TUTORIA, I ALTRES 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 34 DE 71 
 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (10-nov.-18). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut. 

Doc: 1718_MAC_Annex02_Coordinacions_Projectes_Tutoria_Altres 

 

8. Trobades informatives, formatives individualitzades 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
• Xarxa educat2.0 

 
o Previsió de dotar de wifi totes les aules de Batxillerat.  

 
11. Actuacions realitzades fins al Juliol 2017. Manteniment, 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 40 actuacions setmanals pel que fa a intervencions a portàtils d'alumnes 
• Un total de més de 800 incidències tractades per la coordinació informàtica del centre sense 

intervenció d'ensenyament. 
o De les 800 incidències, més de 350 han estat tractades al professorat. 

• Un total de més de 500 incidències tractades per la coordinació informàtica del centre a 
alumnes (la majoria relacionades amb Moodle). 

• Aproximadament més de 500 actuacions no s'han comptabilitzat al programa, per ser 
actuacions in situ de menys de 5 minuts. 

• En total s'han realitzat més de 1.800 actuacions durant el curs 2017-2018. 
 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: COORDINACIONS, PROJECTES, 
TUTORIA, I ALTRES 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 35 DE 71 
 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (10-nov.-18). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut. 

Doc: 1718_MAC_Annex02_Coordinacions_Projectes_Tutoria_Altres 

 

12. Formació del professorat curs 2017-2018 
 
• 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. 
 
13. 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 quatre 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. 

 
 
14. Documents:  

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

 
 
15. 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. 
 

16. 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. 

 
 
17. 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 
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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 
 
 
 

Coordinació d’Activitats i serveis escolars 
 
1.- REVISIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS PEL CURS 2017/18 
 
1.1 .- Consolidar les sortides i activitats ofertades cada curs i augmentar-ne l’oferta. 
 
A principis de curs, es va valora la possibilitat de argumentar el nombre d’activitats ofertes al llarg del curs, 
així com consolidar les que ja fa un temps es venen fent. 
 
Malgrat la bona disposició, aquest objectiu està molt subjecte a variables que no depenen del professorat, 
(oferta externa, disponibilitat en dades concretes, preu final, participació de l’alumnat, etc.). 
 
Per això en els propers cursos, a part d’intentar oferir més diversitat de sortides, farem incís en equilibrar el 
nombre de sortides proposades per a cada curs, per tal de que aquestes siguin percentualment iguals si és 
possible. 
 
Per tal de començar a treballar, hem realitzat una comparativa dels últims cursos, que serà  la base orientativa 
a tenir en compte en els propers cursos. 
 
Quadre adjunt: 
 

 Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 Curs 2016-17 Curs 2017-18 
1r ESO 11% 14% 12% 16% 
2n ESO 10% 12% 13% 13% 
3n ESO 14% 12% 12% 12% 
4t ESO 14% 10% 11% 15% 
1r Batx  7% 14% 14% 17% 
2n Batx 9% 15% 14% 13% 
Cicles 34% 23% 24% 13% 

 
* Oferta a principi de curs, això no implica que s’hagin portat a terme 
** L’oferta de cicles es presenta unitàriament donada la seva complexitat 

 
Haurem de treballar sobre valors com: 

- Activitats a l’entorn / Activitats fora de l’entorn 
- Activitats proposades / Activitats realitzades 
- Concentrades (trimestre) / Disperses (trimestres) 
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1.2 .-  Revisió i/o elaboració de documents 
 
S’han revisat els següents documents per les sortides didàctiques: 

- PR-S03108: Activitats extraescolars 
- 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: Sortida 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 el procediment d’activitats extraescolars que es troba recollit a les NOCF,  punts importants:  

 Les activitats extraescolar com a part fonamental del currículum demanen una total implicació de: 
professors, pares i alumnes. 

 Algunes de les sortides o activitats comporten que es realitzin fora de l’horari lectiu habitual, tan 
l’activitat en si  com la seva preparació. 

 Els pares o tutors es responsabilitzaran de recollir a l’alumne, en el lloc indicat d’arribada del bus. 
 Si un alumne no és recollit pels seu pares o tutors, és notificarà a la policia municipal o mossos. 
 El professor responsable de la sortida informarà al coordinador i al cap d’estudi dels alumnes 

assistents i no assistents a la sortida. 
 El coordinador penjarà el llistat de guàrdies a la sala de professors. 
 El professors absent, per sortida, ha de deixar feina. 
 El professor de guàrdia, passarà llista i informarà al cap d’estudis sobre les absències dels alumnes, 

que no han anat a la sortida. 
 El cap d’estudi entrarà les faltes als alumnes absents.  

 
1.3 - Valoració de les sortides extraescolars 
 
Com cada final de curs, s’ha passat als alumnes una enquesta per recollir les seves valoracions i aportacions 
en diferents àmbits. La valoració global de les sortides, festes i activitats per part del alumnes – pregunta 9 de 
l’enquesta de satisfacció -  ha estat positiva, amb una valoració de 7’2. Complint així l’objectiu que ens havíem 
marcat de 7 o més. 
 
 
2 .- REVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES SORTIDES 

 
 Concursos desenvolupats des de la Seu d’Urgell: 

 Proves Cangur 
 The Big Challenge 
 Concurs de traducció UPF 
 Concurs dictat plurilingüe EOI  
 Lectura en veu alta (*) 

 
*Aquestes sortides han estat fetes a mesura que s’anava guanyant els concursos. 
 

 Pel que fa a sortides planificades i que s’han anul·lat, són: 
 Fira tecnològica de Lleida 
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 Cosmocaixa Arduino 
 Acollida Intercanvi França. 
 Museu d’Història de Catalunya 
 Mostra Picurt 

 
 Sortides i activitats que s’han incorporat al llarg del curs escolar: 

 La Barcelona Modernista 
 L’olimpíada de Chartres (França) 
 Jornada Batxibac de Lleida 
 Caldea (portuguès) 

 
 Quadres - resum de les diferents sortides realitzades. 
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Sortides S1 – curs 2017-18 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS 

1r 
TRIMESTRE 

2 octubre 1r ESO Marxa a peu Cal Vinyà 
E Física 

(Nati Cuairan)       0 Nati Cuairan 

16 octubre 1r ESO C - D Piragües al P. Del 
Segre 

E Física 
(Nati Cuairan) 

0 Nati Cuairan 

17 octubre 1r ESO A - B 
Piragües al P. Del 
Segre 

E Física 
(Nati Cuairan) 0 Nati Cuairan 

24 octubre 1r ESO Parc de la Prehistòria 
Tarascon França 

Matemàtiques 
(Núria Betriu) 

 
20€ 

 
Núria Betriu 

Desembre 1r ESO 
 

Guarniments Nadal 
INS. 

Matemàtiques 
(Rosario Estevan) 

0 Rosario Estevan 

2n 
TRIMESTRE 

22/1 al 26/1 
gener 1r ESO 

Intercanvi Institut 
Santanyí (Mallorca) 

VÉNEN 

Català 
(Laura Ingla) 0 Laura Ingla 

24 gener  1r  ESO Esquiada Santanyí E Física 
(Nati Cuairan) 25€ Nati Cuairan 

3r 
TRIMESTRE 

16 abril 1r ESO Marxa a peu La Bastida E Física 
(Nati Cuairan) 

0 Laia Miró 

7 i 8 maig 1r ESO Piragües P. Segre         E Física 
(Nati Cuairan) 0 Nati Cuairan 

7 al 11 maig 
1r ESO 

 

Intercanvi Institut 
Santanyí (Mallorca) 

ANEM 

Català 
(Laura Ingla) 240€ Laura ingla 

18 maig 
S1/S2/S3/S4/ 

B1/B2 Plaça del Rei 
Música 

(Narcís Mellado) 17€ Narcís Mellado 

 A determinar S1/S2/S3/S4 
(seleccionats) 

Certament Lectura en 
veu alta  

Català 
(Laura Ingla) 0 Laura ngla 

 13 al 15 juny 1r ESO Colònies a Cabrera de 
Mar i Port Aventura Tutories 

 
137€ 

 
Núria Betriu 

FINAL 
DE CURS 13 juny S1/S2/S3 Port Aventura 

Coord. D'activitats 
extraescolars 

(Josefina Serra) 
55€ Josefina Serra 
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Sortides S2 – curs 2017-18 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS 

1r 
TRIMESTRE 

5 octubre 2n  ESO Marxa a peu a la Forestal E Física 
(Nati Cuairan) 

 
0 
 

Nati Cuairan 
Neus Soldevila 

16 octubre 2n  ESO C -D Piragües Parc del Segre E Física 
(Nati Cuairan) 

 
0 
 

Nati Cuairan 
Neus Soldevila 

26 octubre 2n  ESOA - B Piragües Parc del Segre E Física 
(Nati Cuairan) 

 
0 
 

Nati Cuairan 
Neus Soldevila 

23 
novembre 

2n  ESO Teatre BCN i 
Cosmocaixa 

Matemàtiques 
(Núria Betriu) 

 
31€ 

 

Núria Betriu 
José Baixauli 

20 i 21 
novembre 2n ESO 

Exposició Puig i 
Cadafalch (La Cuina) 

Socials 
(Josep Molero) 

 
0 
 

Josep Molero 

2n 
TRIMESTRE 

   
 Desembre 
 
 

2n ESO Guarniments Nadal INS. Matemàtiques 
(José Baixauli) 0 José Baixauli 

3r 
TRIMESTRE 

26 abril 2n ESO 
Marxa a peu Er. St. 

Antoni 
E Física 

(Nati Cuairan) 

 
0 
 

Nati Cuairan 
Neus Soldevila 

18 maig 
S1/S2/S3/S4/ 

B1/B2 Plaça del Rei 
Música 

(Narcís Mellado) 

 
17€ 

 
Narcís Mellado 

7 i 10 maig  2n ESO Piragües al Parc del 
Segre 

E Física 
 (Nati Cuairan) 

 
0 
 

Nati Cuairan 
Neus Soldevila 

A determinar S1/S2/S3/S4 
(seleccionats) 

Certament de lectura en 
veu alta  

Català 
(Laura Ingla) 

 
0 
 

Laura Ingla 

FINAL 
DE CURS 13 juny S1/S2/S3 Port Aventura 

Coord. D'activitats 
extraescolars 

(Josefina Serra) 
55€ Josefina Serra 
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Sortides S3 – curs 2017-18 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS 

1r 
TRIMESTRE 

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

E Física  
(Neus Soldevila) 

 
0 
 

Neus Soldevila 
  

26 octubre 3r ESO  Piragües al Parc 
del Segre 

E Física 
 (Neus Soldevila) 

 
0 
 

Neus Soldevila 
  

desembre 3r ESO Guarniments 
Nadal INS. 

Matemàtiques 
(José Baixauli) 

 
0 
 

José Baixauli 

2n 
TRIMESTRE 15 març S3/S4/B1/B2 

(seleccionats) 
Proves Cangur Matemàtiques  

(Rosario Estevan) 

 
(Ins 5€) 
 

Rosario Estevan 

3r 
TRIMESTRE 

19 abril 
S3/S4/B1 
(francès) 

Concurs teatre en 
francès BCN 

Francès 
(Núria Valls) 

 
15€ 

 
Núria Valls 

 
24 abril 

 
 

3r ESO Marxa a peu a 
Vilanova de Banat 

E Física 
(Neus Soldevila) 0 Neus Soldevila 

Nati Cuairan 

10 maig  
 

3r ESO  
 

 
Piragües Parc del 

Segre 
 

 
E Física 

(Neus Soldevila) 
 

 
      0 

 

 
Neus Soldevila 

 

18  maig S1/S2/S3/S4/ 
B1/B2 

Plaça del Rei Música 
 (Narcís Mellado) 

 
17€ 

 
Narcís Mellado 

24 maig 3r ESO 

 
Intercanvi Ins La 
Valira- Gimcana 

 

Matemàtiques 
(Laia Miró) 0 Laia Miró 

A 
determinar 

S1/S2/S3/S4 
(seleccionats) 

Certament de 
lectura en veu alta 

Català 
(Laura Ingla) 

 
0 
 

Laura Ingla 

FINAL 
DE CURS 13 juny S1/S2/S3 Port Aventura 

 
Coord. D'activitats 

extraescolars 
(Josefina Serra) 

 

55€ Josefina Serra 
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Sortides S4 – curs 2017-18 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS 

 10 octubre 4t ESO Marxa a peu Rec 
dels 4 pobles 

E Física  
(Eduard Isern) 

 
0 
 

Eduard Isern 

1r 
TRIMESTRE   novembre 4t ESO Fotografia de 

fractals (Ins) 
Matemàtiques 

(Francesc Roigé) 

 
0 
 

Francesc Roigé 

 23 novembre 4t ESO 
(al. Música) 

BCN Teatre 
+ música 

Música 
(Narcís Mellado) 

31€ Narcís Mellado 

 desembre 4t ESO 
Guarniments Nadal  

Ins 
Matemàtiques 
(José Baixauli) 

 
0 
 

José Baixauli 

2n 
TRIMESTRE 

     24 gener 
4t ESO 

(francès) 
Jornada Batxibac 

Lleida 
Francès 

(Núria Valls) 

 
16€ 

 
Núria Valls 

14 març S4/B2 Saló Ensenya Socials 
(Jordi Nistal) 

 
23€ 

 
Jordi Nistal 

15 març S3/S4/B1/B2 
(seleccionats) Proves Cangur Matemàtiques 

(Rosario Estevan) 

 
0 
 

Rosario Estevan 

20 març 4t ESO 
(francès) 

Journée de la 
Francophonie EOI 

Francès 
(Núria Valls) 

 
0 
 

NúriaValls 

3r 
TRIMESTRE 

3 al 8 abril S4/B1 
(francès) 

Intercanvi Revel 
(anem) 

Francès 
(Núria Valls) 

 
210€ 

 
Núria Valls 

     19 abril 
S3/S4/B1 
(francès) 

Concurs de teatre 
(francès) 

Francès 
(Núria Valls) 

 
15€ 

 
Núria Valls 

8 maig  
 4t ESO Sortida a la Freita  

 
E Física 

 (Eduard Isern) 
 

 
0 
 

Eduard Isern  
 

18 maig 
 

S1/S2/S3/S4/ 
B1/B2 

Plaça del Rei Música 
 (Narcís Mellado) 

 
17€ 

 
Narcís Mellado 

23-25 maig S3/S4/B1 
(francès) 

Jornades 
Olímpiques Chartre 

Francès 
     (Núria Valls) 200€ Mario Domenech 

A determinar S1/S2/S3/S4 
(seleccionats) 

Certament de 
lectura en veu alta 

Català 
(Laura Ingla) 

 
0 
 

Laura Ingla 

FINAL 
DE CURS 5 al 13 juny 4t ESO Viatge a Itàlia 

Coord. 
D'activitats 

extraescolars 
(Josefina Serra) 

552 € Josefina Serra 
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Sortides B1 – curs 2017-18 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS 

1r 
TRIMESTRE 

6 octubre 1r  Batx. Marxa a peu a 
Anserall 

E Física 
 (Eduard Isern) 

 
0 
 

Eduard Isern 

13 -17 
novembre 

1r Batx Intercanvi Oulx 
(venen) 

Coord.Batxillerat 
(Belén Riado) 

 
 
 

Belén Reiado 

5 desembre 1r Batx. 
(Tecnològic) 

Hidroelèctrica 
Tavascan 

Tecnologia 
(Mario 

Domenech) 

 
10€ 

 
Mario Domenech 

2n 
TRIMESTRE 

17 gener 1r Batx. 
Teatre BCN “Un 
cop l’any” + Act. 

mates 

Català - 
Matemàtiques 
(Laura Ingla  
Núria Betriu) 

42€ 
Laura Ingla  
 Núria Betriu 
José Baixauli 

17 gener 1r Batx 
2n Batx artístic 

 
Teatre BCN + 
 Modernisme 

Exposicions art 
 

EVP – Socials 
(D.Balcells –J. 

Nistal) 
45€ Dolors Balcells 

Josefina Serra 

 
24 gener 

 
 

       S4/B1 
(Francès)) 

Jornades Batxibac 
Lleida 

Francès 
(Núria Valls)      16€ Núria Valls 

15 març 
S3/S4/B1/B2 
(seleccionats) Proves Cangur 

Matemàtiques 
 (Rosario 
Estevan) 

 
0 
 

Rosario Estevan 

20 març 
S4/B1 

(francès) 
Journée de la 

Francophonie EOI 
Francès 

(Núria Valls) 

 
0 
 

Núria Valls 

15-21 
març 1r Batx. Intercanvi Oulx 

(marxen) 
Coord. Batxillerat 

(Belén Riado) 

 
285€ 

 
      Josefina Serra 

3-7 abril 

         
       S4/B1 

(francès) 
 

Intercanvi Revel 
(marxen) 

Francès 
(Núria Valls) 

210€ Núria Valls 

      19 abril 
S3/S4/B1 
(francès) 

Concurs teatre en 
francès BCN 

Francès 
(Núria Valls) 

 
15€ 

 
Núria Valls 

3r 
TRIMESTRE 

10 maig 
1r Batx. 
(CTMA) 

 
Conca de Tremp Ciències 

(Gemma Escribà) 

 
24€ 

 
 

Gemma Escribà 
Marc Meya 

18 maig 
S1/S2/S3/S4/ 

B1/B2 Plaça del Rei 
Música 

 (Narcís Mellado) 

 
17€ 

 
Narcís Mellado 

11 maig 1r Btx. Marxa a peu 
Navinès 

E Física 
(Eduard Isern) 

 
0 
 

Eduard Isern 

23-25 maig S3/S4/1rBatx 
(francès) 

Jornades 
Olímpiques a 

Chartres 

Francès 
(Núria Valls) 200€ Núria Valls 

FINAL 
DE CURS       
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Sortides B2 – curs 2017-18 
 

 
DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 

DEPARTAMENT 
(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS 

1r 
TRIMESTRE       

2n 
TRIMESTRE 

17 gener 

 
1r Batx/2n Batx 

artístic 
 

Teatre BCN + 
exposicions artístiques 

EVP 
(Dolors Balcells) 47€ Dolors Balcells 

 6 març 2n Batx. C-D Visita a la Seat i caves 

Economia i 
Socials 

(Ricard Calvo 
Jordi Nistal) 

27€ 
Ricard Calvo 
Jordi Nistal 

14 març S4/B2 Saló Ensenyament 
 

Socials 
(Jordi Nistal) 

 
23€ 

 
Jordi Nistal 

15 març S3/S4/B1/B2 
(seleccionats) 

Proves cangur 
Matemàtiques 

(Rosario 
Estevan) 

0 Rosario Estevan 

15 març 2n Batx. 
(CTMA) 

Conca de Tremp 
Ciències 
(Gemma 
Escribà) 

26€ Gemma Escribà 
Marc Meya 

3r 
TRIMESTRE 18  maig 

S1/S2/S3/S4/ 
B1/B2 Plaça del Rei 

Música 
 (Narcís Mellado) 

 
17 € 

 
Narcís Mellado 
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Sortides CF – curs 2017-18 
 

 DATA PARTICIPACIÓ SORTIDA 
DEPARTAMENT 

(professor/a 
responsable) 

PREU PROFESSORS 
ACOMPANYANTS 

1r 
TRIMESTRE       

2n 
TRIMESTRE 

17 gener GA-1r-2n  Visita Guissona  
Adm. i Economia 

(Ricard Calvo) 

 
24€ 

 
Ricard Calvo 

A determinar CAI/APD 1r C Residencial CASER 
Oliana 

Sanitat i S 
Comunitaris 

(Eduard Ribera ) 
12€ Eduard Ribera 

A determinar EDI 1r i 2n Vista Escola 
Sanitat i S 

Comunitaris 
 (Marta Roig) 

20 Marta Roig 

A determinar CAI/APD Taller Claror 
Sanitat i S 

Comunitaris 
 (Àngels Isern) 

G Àngels Isern 

A determinar SMX/ASIX/DAM 
3r 

Congrés de seguretat 
Andorra 

Informàtica   
(Tomás Bigordà) 

 
G 
 

Tomàs Bigordà 

24 gener SMX/ASIX/DAM 
Super - Computador 
Marenostrum BCN 

Informàtica 
(Tomàs Bigordà) 

 
30€ 

 
Tomàs Bigordà 

9 març 1r/2n EDI Fundació Univ Manresa 
Sanitat i s. 
comunitaris 

(Imma Michans ) 
18€ Imma Michans 

A determinar SMX/ASIX/DAM 
Visites tècniques a 

Andorra 

Informàtiques 
 (Xavier 

Barbosa) 

 
G 
 

Xavier Barbosa 

3r 
TRIMESTRE 

 

A determinar GA 1r /2n Fira de FP Andorra i 
Pyrennes 

Economia 
(Ricardo Calvo) 

 
7 
 

Ricardo Calvo 

24 abril 1r 
CAI/APD/GAD Lleida - Sudanells 

Sanitat i S 
Comunitaris 

( Eduard Ribera) 
12€ Eduard Ribera 

A determinar SMX/ASIX/DAM Jornades tècniques C. 
Comarcal  

Informàtica  
(Francesc Xavier 

Pérez) ) 

 
G 
 

Francesc Xavier 
Pérez 

A determinar SMX/ASIX/DAM 
CPD Hospital, 
Ajuntament, C. 

Comarcal 

Informàtica  
(Francesc Xavier 

Pérez) 

 
G 
 

Francesc Xavier 
Pérez 

A determinar CAI/APD 1r/2n 
Fira FP (Arem – 

Aspros) 

Sanitat i S 
Comunitaris 

( Eduard Ribera) 
25€ Eduard Ribera 

A determinar CAI/APD 1r Sortida sensorial 
Sanitat i s. 
comunitaris 

(Imma Michans ) 
G Imma Michans 

A determinar EDI 1r/2n Espai familiar 
Sanitat i s. 
comunitaris 

(Imma Michans ) 
G Imma Michans 
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3.- SORTIDES FINAL DE CURS. 
 
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: 55% favorable - i es valora que el país és un bon lloc per una sortida 
d’aquestes característiques, donat que presenta tan aspectes culturals com lúdics). 

• Pel que fa a la sortida de fi de curs de la resta dels grups  de l’ESO, iniciat ja fa uns anys, 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, amb un alt grau d’acceptació per part de l’alumnat. 

• Com a novetat d’enguany, a final de curs, els alumnes de 1r ESO han realitzat una estada de colònies, 
durant tres dies, a Cabrera de Mar. 

 
L’objectiu és fomentar la cohesió i el companyonia  entre aquests alumnes que han iniciat la ESO i que 
restaran junts els propers quatre anys.Tenint una molt bona acceptació per part dels alumnes. 
 
3.1 .- Viatge de 4t ESO “Itàlia” (5 de juny al 13 de juny 2018) 
 
S’han realitzat diverses reunions informatives amb alumnes i pares (inici de curs i una final amb tota la 
informació necessària sobre el viatge); 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, ...).S’està valorant la possibilitat de recollir aquesta informació i presentar-la amb mitjans informàtics, 
aprofitant el telèfon mòbil. 
 
La realització i organització ha estat adequada i valorada positivament pels alumnes i pares, les incidències 
durant el viatge foren mínimes i les han resolt els professors acompanyants amb èxit.  
 
La participació va ser de 53 alumnes, cal dir que hi havia al voltant de 65 alumnes inscrits en un primer 
moment, que per motius personals, de disciplina i/o per rendiment acadèmic, al final no van poder venir. 
 
3.2 .- Activitats pro – viatge realitzades pels alumnes de 4t ESO. 
 
 En  les festes del centre, quatre en total, (Castanyada, Nadal, St. Jordi,    l’Elegància), 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 Narcís Mellado. 
 Per primera vegada s’ha participat en la Fira de Nadal de La Seu, que es celebra els dissabtes de 

desembre. 
 Es va vendre: 

 participacions de la loteria de Nadal 
 neules i polvorons 
 samarretes 
 roses i llibres de segona mà, per Sant Jordi 

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

 
3.3.- Colònies de 1r d’ESO 
 
Aquest curs s’ha iniciat amb els alumnes de 1r de la ESO una estada de colònies a Cabrera de Mar. On han 
realitzat diverses activitats de natura i d’aigua. La valoració ha estat molt bona, tan per part dels alumnes com 
de les famílies. Això és un bon estímul, per tal de consolidar aquesta com a oferta permanent. 
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3.4 .- Sortida fi de curs d’ESO “Port Aventura”  (13 de juny  2018) 
 
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. 
 
S’ha ofert als alumnes la possibilitat d’adquirir entrades per a la nova atracció de Ferrariland. Opció que ha 
tingut una bona acollida. 
 
Els alumnes de 1r  ESO han passat el dia a Port Aventura i des d’allà han marxat cap a Cabrera de Mar. 
 
 
4 .- 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, 
destinada 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 part de la xocolatada, a l’hora del patí es van fer fotografies per grups 
al pati de gespa, ben valorades pels alumnes i professors. 
 
 
4.1.- Sant Jordi 
 
Per St. Jordi, les tres primeres hores es va fer classe normal. Els alumnes de quart 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:  
 
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 

 

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

12: 00  a 
14:45  

II ACTIVITATS ESPORTIVES SANT JORDI 2018 (ESO) 
#1 BÀSQUET PISTA EXTERIOR 
#2 VOLEIBOL PISTA EXTERIOR 
#3 RAQUETES GIMNÀS 

#4 TENNIS TAULA A005 – A006 
#5 FUTBOL PISTA EXTERIOR 

 
II TALLERS SANT JORDI 2018 (ESO) 
#1 BALLS  12:00 a 13:50 SALA D’ACTES 
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12: 00  a 
14:45  

BTX i CF   GIMCANA  – ST. JORDI 2018 
Grup Ubicació Activitat 
1 Corredor 1B esq. La paraula tabú 
2 C110 Karaoke 
3 Pati verd Transportar aigua amb gots 
4 C006 Mímica amb paperet al front 
5 Pati verd Activitat “random” (mel, galetes, aigua...) 
6 Corredor 2B dreta Endevinar amb paperet al front 
7 C106 Salsa picant i cançons 
8 Pati entrada dreta Slackline i aigua 
9 Pati verd Agafar caramels amb aigua i farina 
10 Corredor 2B esq. Dir cançons a través d’una paraula 
11 Corredor 1B dreta Tastar bitxos 
12 Pati pedres Xutar pilota a ampolles 
13 C109 Coreografies 
14 C004 Ping - pong 
15 C108 Just Dance 
16 C010 Pel·lícules amb mímica 
17 Corredor 1B dreta Encertar pilota amb recorregut 
18 Rampa taquilles Petar globus en fila 
19 C011 Papers amb parts del cos i accions 
20 C103 Endevinar la cançó 
21 Sota escala telèfon Recorregut a cegues per l’institut 
22 Pati entrada esq. Omplir galledes d’aigua amb la boca 
23 Pati verd Mareig i circuit 
24 Pati pedres Mossegar poma sense mans 

 

14:45  FI DE LES ACTIVITATS (MATÍ) 

 

16:30 
a 

18:20 
Horari lectiu 

 
 
4.2 .- Valoració de St. Jordi 
 

o 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. Com en els darrers anys, aquesta activitats a tingut molt 
d’èxit. Amb aquesta distribució s’eviten problemes de massificació d’alumnes en diferents activitats i 
espais. 

o Els alumnes cicles formatius van participar en la gimcana dels de batxillerat. 
o La participació força correcta tant a Batxillerat com a la ESO. 
o 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  una antelació de l’organització del grups. 

o Les activitats de la gimcana dels  de 2n BTX, han tingut bona acceptació. Els alumnes de 2n Batx , els 
hi ha costat però al final la seva implicació ha estat bona. 

o La implicació dels professors ha estat en general força correcta. Es va reforçar la presència en la porta 
principal i consergeria , per tal d’evitar la sortida d’alumnes de l’ESO. En altres lloc delicats, es va 
augmentar també el nombre de professors de guàrdia.  

o 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. 

o Com a inconvenient hi ha la manca d’espai i instal·lacions, per un nombre tan elevat d’alumnes, en les 
activitats esportives de la ESO. Així el torneig de futbol, en el qual hi ha sempre la participació més 
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nombrosa, s’alenteix donat que sols es disposa d’una pista, la resta dels espais els ocupaven altres 
activitat esportives. Aquesta manca d’espai té difícil solució.  

o L’oferta de l’activitat de ball, donada la seva bona acceptació que té aquests darrers anys, s’ha 
consolidat com a activitat permanent. 

o 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, malgrat l’organització 
de torns va acabar repercutint força en el funcionament de l’institut (hores lectives). 
 
La diada va transcorre amb total normalitat, la venda fou un èxit, es van vendre totes les roses. 
 
A part de les roses, els alumnes van vendre llibres de segona mà.  
 
 
5 .- ALTRES ACTIVITATS PORTADES A TERME PER DIVERSOS DEPARTAMENTS 
 
5.1 .- DEPARTAMENT DE MÚSICA 
 

• St. Ermengol.- El grup de teatre de 1r Batx.  va realitzat diverses actuacions els  dies 13 i 1 d’octubre 
obertes a tothom, de l’obra musical “Salvem el porquet”. 

• Participació de l’orquestra de l’institut i alguns alumnes en el Ball Cerdà intergeneracional. Realitzat 
en motiu de la festa de la gent gran de La Seu. 

• Nadal.- Concert del grup coral i orquestra de l’ institut, els dies 20 i 22 desembre. Primer concert 
pels pares i el segon per l’alumnat. 

• En la diada del Carnestoltes, el 10 de febrer un grup d’alumnes i el cor de l’institut van realitzar una 
actuació a la Seu, “el judici del Rei Carnestoltes”. 

• Concert en  l’acte de cloenda i entrega de títols de C. Formatius i Batxillerat, del dia 25 de maig. 
• La coral i l’orquestra van participar del concert a la Plaça del Rei de Barcelona del dia 18 de maig, 

amb una gran participació per part dels alumnes, que vorejà els 200 participants. 
• Els dies 16, 17 de juny es va estrenar l’obra musical “La selva moral”, 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. 

 
 
5.2 .- COORDINACIÓ DE C. FORMATIUS 
 

• Abril.- Setmana del 17 al 20, organització de la Setmana de FP, amb diversos tallers i conferències. 
I la recuperació de la Fira de petits i joves emprenedors, que aquesta vegada es va desplaçar al 
centre del poble, plaça dels Olms. 

• Intercanvi: Oulx, Itàlia. (Conjuntament amb la coordinació de 1r batxillerat). 
 
 

5.3 .- DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 
 

• Celebració del dia de “π” amb pastissos. El 14 de març. 
• Participació en les proves Cangur. El 15 de març. 
• Gimcana matemàtica, conjuntament amb INS la Valira. El 24 de maig. 

 
 
5.4 .- DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 
 

• VIII Concurs de fotografia naturalista, dels responsables de “Escola Verda” obert a alumnes i 
professors. 

• Continuació de la campanya “Instinet”. En la qual hi participaren totes les classes de l’ESO. 
• Mini projecte botànic: “Arbres singulars de la Seu”, alumnes de 1r ESO el 24 de maig. 
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5.5 .- DEPARTAMENTS DE LLENGÜES 

• Participació en diferents concursos:  
o Premis “Joles Sennell” de contes infantils. El 5 de novembre. 
o Premis “Sambori”. El dia 23 de març. 
o Concurs de whatsapp-relats i dictat plurilingüe. El 29 de maig. 
o Final XIII  concurs “Lectura en veu alta” celebrat al Teatre Nacional a Barcelona, el dia 5 

de juny. Un cop assolides les eliminatòries. 
• Jornades Batxibac a Lleida, el 24 de gener. 
• Concurs de dictat plurilingüe EOI, el 22 de febrer. 
• XVIII concurs de traducció, francès de la Univ. Pompeu Fabra. El 9 de març. 
• Participació en “The Bing Challenger”. El 17 abril. 
• Participació en la IIIª Festa de la Francofonia, organitzada per la EOI de la Seu, dels alumnes de 3r 

i 4t ESO i 1r Batxillerat. El 20 de maig. 
• Projecte Sports a Chartes, del 23 al 27 de maig. 
• Intercanvi: Santanyí (Mallorca). 
• Intercanvi: Revel (França) 

 
 
5.6 .- DEPARTAMENT DE PLÀSTICA 
 

• Participació en els premis COAC d’arquitectura. Fotografia, dels alumnes del batxillerat artístic. 
 
 
6.- ESTADES D’INTERCANVI 
 
6.1.- Intercanvi Oulx 
 
Intercanvi  “Ins Des Ambrois“ Oulx (Itàlia), d’alumnes de 1r BTX i Cicles de G. Mitjà Administratiu i Informàtica. 
Els dies 13 i 18 de novembre es van rebre els italians. L’estada del nostres alumnes (C. Formatiu i 1r 
Batxillerat) fou del 15 al 3 de març. 
 
Es treballa per realitzar un treball conjunt amb continuïtat en els dos instituts. El tema proposat com a nexe 
d’unió fou el romànic, als alumnes de batxillerat. La creació d’un empresa, als alumnes de cicles. 
 
Objectiu és que tots els alumnes acabin realitzant un treball cooperatiu, els més unitari possible, aprofitant els 
recursos de cada institut. I així integrar els alumnes de cicles i els de batxillerat en un únic fi. 
 
6.2.- Intercanvi Revel 
 
Intercanvi “Ins Jean Jaurés” Revel (França), d’alumnes de 1r batxibac i alumnes de 4t ESO. Aquest intercanvi 
s’ha iniciat aquest curs, com a part del currículum dels alumnes de batxibac. 
 
L’objectiu principal del mateix, a part de ser obligatori al batxibac, és la immersió lingüística dels alumnes. 
L’intercanvi és va oferir també als alumnes de la ESO, per tal d’abaratir costos. 
 
Aquest curs no es van poder rebre als estudiants francesos, per qüestions organitzatives de l’institut francès. 
 
6.3.- Intercanvi Santanyí 
 
L’intercanvi amb l’institut de Santanyí (Mallorca), es una de les ofertes ja consolidades del nostre institut. Hi 
participen els alumnes de 1r d’ESO. 
 
Com es ve donant els darrers anys, es va rebre als mallorquins al gener, per tal d’aprofitar la temporada 
d’esquí. El mes de maig hi anaren els nostres alumnes, per poder gaudir de l’entorn costaner. 
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7.- PROPOSTES DE MILLORA PEL CURS 2017/18 
 

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

• Preparació conjunta amb el coordinador de batxillerat i els departaments implicats, en l’intercanvi 
dels alumnes de 1r batxillerat amb institut Oulx d’Itàlia. Per tal d’aprofitar al màxim aquest intercanvi 
per a les dues parts. 

• Millorar la coordinació amb els diferents departaments implicats en els intercanvis. 
• Animar als diferents departaments per tal que facin propostes de sortides i activitats per a tots els 

grups per igual. 
• Controlar el preu de les sortides, per tal que aquestes no acabin generant dèficit. 
• Augmentar o mantenir el grau de satisfacció de les sortides. 
• Agilitzar la recollida d’informació de les sortides, tan abans com després de la seva realització. 

Aquesta molt necessària quan implica al menjador escolar. 
• Millorar la responsabilitat i compromís dels professors, alumnes i pares en el desenvolupament de 

les activitats proposades. 
• 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. 

• Presa de contacte a la reunió final de curs amb els pares dels alumnes de 3r ESO, per informar-
los del viatge de 4t ESO. A principis de curs es demana una paga i senyal de 200€, per algunes 
famílies aquesta quantitat a l’inici de curs, pot representar una gran càrrega. Si ja ho tenen previst 
amb antelació els hi resultarà més lleu fer front a aquest pagament. 
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Coordinació de Prevenció i Riscos laborals 
 
El passat curs 2017/2018 en l’àmbit de la Coordinació de Riscos Laborals, que duu afegit part del control i 
manteniment d’algunes instal·lacions del INS: enllumenat d’emergència, extintors i senyalització 
d’emergència.  
 
En l’àmbit de la Coordinació de Riscos Laborals es varen fer les següents actuacions: 
 

• Actuacions de caràcter regular: 
 

 Realitzar el simulacre anual d’emergència. 
 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 el sistema de préstec de les claus dels ascensors als alumnes amb dificultats. 
 Realització de sessions informatives del Pla d’Emergència als alumnes del centre, especialment 

als nou vinguts –ESO i Batxillerat– 
 Gestionar el sistema de préstec de bosses de gel per a petites contusions. 
 Gestionar i proveir la farmaciola del centre. 
 Revisar els diferents documents associats a la coordinació. 
 Revisió de les senyals acústiques emprades en cas d’emergència. 
 Valorar els possibles riscos potencials 

 
• Actuacions curs 2017 ~ 2018 

 
 Es va realitzar el simulacre el 25 de gener de 2018 
 Substitució de tots els plànols d’emergència antics per la desaparició de les aules provisionals. 
 Col·locació dels nous plànols en tots els departaments i despatxos. 
 Creació i col·locació de plànols generals al vestíbul i a la sala de professorat. 
 Actualització dels documents al format de qualitat. 
 Es va reformar el sistema de préstec de les bosses de gel. 

 
• Propostes d’actuació curs 2018 ~ 2019 

 
 Avanzar les sessions informatives del Pla, destinades a l’alumnat. 
 Realitzar una sessió informativa, destinada al professorat. 
 Avanzar el simulacre  
 Realitzar un segon simulacre en horari de tarda. 
 Refer els documents de control: Senyals d’emergència, protecció contra incendis i enllumenat 

d’emergència. 
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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”.  (18 alumnes). 

- 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 fàcil la matrícula dels alumnes de batxillerat, perquè els currículums ja eren 
plenament LOEM. 
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RESUM DEL CURS 2017/18: 
 
BTX 
Data matrícula:  1r trimestre juny 2017 i setembre 2017 
   2n trimestre novembre 2017 i gener 2018 
Nombre matriculats: 1r trimestre 4 alumnes 
   2n trimestre  2 alumnes 
Exàmens:  1r trimestre desembre 2017 i recuperacions gener 2018 

2n trimestre abril 2018, recuperacions i extraordinària juny 2018 
 
 

PACFGS 
Data de matrícula: setembre 2017 
Nombre matriculats: 5 alumnes- 
Exàmens:  Telemàtics desembre 2017 
   Presencials abril 2018 
 
CAS 
Data matrícula: - setembre 2017 
Nombre matriculats 0 alumnes 
Exàmens:  1r semestre gener 2018 
   2n semestre i recuperació maig 2018, extraordinària juny 2018 
 
FP 
Data matrícula:  1r semestre  setembre 2017- 
   2n semestre novembre 2017- 
 
Nombre matriculats: 1r semestre 11 alumnes 
   2n semestre 14 alumnes 
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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 dins del projecte 
del servei comunitari 
 
 
 

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

SALUT 

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

   Ni bella ni bèstia 
[Consell Comarcal] 

Internet Segura 
[Alumnes S4] 

 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA    

Tu decideixes 
[Mossos] 

SOLIDARITAT     
 
La valoració feta pels alumnes ha estat, en general, molt positiva. Cal destacar, com va succeir el curs passat, 
la valoració força positiva de la xerrada TU DECIDEIXES, realitzada pels Mossos. També ha estat molt ben 
valorada la xerrada D’INTERNET SEGURA, impartida pels alumnes d’S4, dins del projecte del Servei 
Comunitari i monitoritzats per els Mossos d’Esquadra. 
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2n ESO 
ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT  Marató TV3 
 [Benestar Social] 

   Sexualitat 
 [FSH] 

   Drogoaddiccions 
 [CAP] 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA 

   El casc o l’examen 
[Mossos d’Esquadra] 

  

SOLIDARITAT    

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

MEDI 
AMBIENT   

  Pirates d’aigua dolça 
 [Dep. de Medi Ambient]  

 
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 CASC O 
L’EXAMEN” i “DROGOADDICCIONS”.  
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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       

ORIENTACIÓ  

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

   Orientació optativitat S4 
 [INS] 
 Orientació a les provés 

accés CFGM 
 [INS] 

 
La valoració , general, feta pels alumnes ha estat força positiva. Cal destacar la bona valoració de les xerrades 
“DROGUES I JOVENTUT”, “AFECTIVITAT” i SEXUALITAT II. Aquest any el Síndic de la Seu d’Urgell ha 
deixat d’impartir les xerrades que havia realitzat els últims cursos, el motiu ha estat la seva jubilació. 
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4t ESO 
ÀMBIT 1R TRIMESTRE 2N TRIMESTRE 3R TRIMESTRE 

SALUT  Marató TV3 
 [Benestar Social]  

   Prevenció d’accidents 
 [Institut Gutmann] 

EDUCACIÓ 
VIÀRIA 

   Com afecta l’alcohol en la 
conducció 

 [Mossos d’Esquadra] 
    

SOLIDARITAT    

MEDI 
AMBIENT  

 Agents rurals una sortida 
professional 

 [Dep. de Medi Ambient] 
 

ORIENTACIÓ  
Taller Share 

   [Mossos d’Esquadra] 

 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 any 
ha continuat impartint-se EL TALLER SHARE”, amb una valoració més positiva que la del curs passat; també 
ha seguit la xerrada dels Agents Rurals: “AGENTS RURALS, UNA SORTIDA PROFESSIONAL”. Cal destacar 
la valoració molt positiva de les xerrades: “PREVENCIÓ D’ACCIDENTS”, “SALÓ D’ENSENYAMENT” i “COM 
AFECTA L’ALCOHOL EN LA CONDUCCIÓ”. També cal destacar la introducció del taller “La caixa d’eines” 
d’antisida de Lleida, amb una molt bona valoració. 
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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]   

ORIENTACIÓ  
Somies en veure món 
[Consell Comarcal] 

 Responsabilitat civil (riscos 
i joves) 

 [Mossos d’Esquadra] 
   Orientació a les provés 

accés CFGS 
 [IES]  
  Orientació TdR 
 [IES]  

Camps de treball 
[Consell Comarcal] 

 
S’han realitzat totes les activitats previstes. La valoració feta pels alumnes ha estat força positiva. Cal destacar 
la valoració força positiva de la xerrada “Violència de Gènere” impartida per els Mossos d’Esquadra. 
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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 Odisseu 
[Consell Comarcal] 

 Informació Saló Ensenyament 
 [INS] 

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

professional 
 [INS] 
 Orientació laboral i 

professional 
 [UdL] 
  Orientació a les provés 

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

Informació Beques 
[INS] 

 
S’han realitzat totes les activitats previstes. La valoració feta pels alumnes ha estat força positiva. Com cada 
curs cal destacar la valoració força positiva de la xerrada “SALÓ D’ENSENYAMENT”, aquest curs hem 
introduït una xerrada orientativa de com obtenir beques, amb una molt bona acollida per part de l’alumnat. 
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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 currículum. 
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SERVEI COMUNITARI S4 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquest curs ha sigut el tercer any del projecte de Servei Comunitari a l’INS Joan Brudieu, amb els alumnes 
de 4t d’ESO, hi han participat 99 alumnes. La matèria on s’ha impartit el projecte del servei comunitari ha 
estat: Valors Ètics. 
 
El Servei Comunitari s’ha centrat en un gran projecte, on participen tots els alumnes i què es basa en la 
col·laboració amb el Banc d’Aliments, amb diferents tasques fetes pels alumnes. A més s’han realitzat altres 
petits projectes, on han participat un grup reduït d’alumnes. Aquesta metodologia combina dos elements: 
l’aprenentatge basat en l’experiència i el servei a la comunitat.  
 
S’han realitzat 3 projectes de Servei Comunitari: 
 
1. ALIMENTS PER A LA SOLIDARITAT 
2. INTERNET SEGURA 
3. ANGLÈS ALS MÉS PETITS 
 
Les Entitats col·laboradores han estat: 
 
1. Aliment per a la Solidaritat (Seu Solidària, Càritas i Creu Roja) 
2. Mossos d’esquadra  
3. Llar d’infants Minairons  
4. Ajuntament de la Seu d’Urgell 
5. 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. 
 
 
PROPOSTES DE MILLORA 
 
El curs vinent hi ha la intenció d’introduir dos nous projectes: 

• Voluntariat Special Olympics, projecte puntual que només es produirà aquest curs, aprofitant que 
La Seu d’Urgell és seu  d’aquest esdeveniment, junt amb Andorra. Els alumnes de quart faran tasques 
de voluntariat: acompanyament d’esportistes, col·laboració en els diferents esports, etc. 

• Projecte What’s up! Com vas de salut mental?: Aquest projecte es fonamenta en materials, 
recursos i experiències per tal d’abordar l’estigma i la discriminació de manera multifocal de les 
malalties mentals, amb els alumnes de 3r i 4t d’ESO. Uns 6 alumnes de quart es formaran en el tema, 
amb ajuda de l’oficina jove i professionals del tema i posteriorment transmetran el que han après, en 
format de teatre fòrum, a la resta d’alumnat de 3r i 4t de l’ESO. 
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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 
Persona de l’EAP que intervé al centre Virgínia Carretero 

 
Les reunions es realitzen els divendres de 12:00 a 12:55 al 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. 
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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 25 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 26 de 
setembre 

20,30 
hores 

Sala d’actes  
Aula 

respectiva 

EQUIP DIRECTIU 
TUTOR/A DE GRUP 

TUTOR/A PERSONAL 

Pares de BTX 2 d’octubre 20,30 
hores 

Sala d’actes  
Aula 

respectiva 

EQUIP DIRECTIU 
TUTOR/A DE GRUP 

TUTOR/A PERSONAL 

Pares de CF i CAS 3 d’octubre 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 6 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 4 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 8 de març. La reunió va tenir una bona resposta de públic. 
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• 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.. 
 

— 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 efectuada el dia 2 de febrer. 

 
2. Traspàs d’informació entre primària i secundària 

2.1. Es proposa que els alumnes de primer d’ESO visitin els seus companys de sisè de l’escola La 
Valira el dia 12 de febrer a les 12.00 (1 grup), la visita a l’escola  Pau Claris ( 2 grups) es realitzarà 
el dia 16 de març a les 11.30, i el dia 23 de març a les 9.00 realitzaran la visita al l’escola Albert 
Vives (2 grups). 

 
2.2. Es recorda que el traspàs d’informació es realitzarà durant el mes de juny i es proposa d’inici el 

dia 23 . Les hores es pactaran amb cada centre més endavant. 
 
3. La visita dels alumnes de sisè al l’Institut es realitzarà : 

3.1. el dia 8 de febrer a les 15.30: 
 ESC Pau Claris   (43) 
 ZER Urgellet    (12) 
  ESC Sant Esteve – Alàs  0 
  ESC Castellciutat - Castellciutat  3 
  ESC Rosa Campà - Montferrer  4 
  ESC Arnau Mir - el Pla de Sant Tirs 5 
  ESC de Tuixén - Tuixén  0 

 
  ZER Baridà-Batllia    (04) 
  ESC Portella Blanca – Lles  0 
  ESC Pere Sarret - Martinet  1 
  ESC Ridolaina – Montellà  2 
  ESC el Puig – Prullans  1 

 
3.2. el dia 15 de febrer a les 15.30: 

 ESC Albert Vives    (45) 
 ESC La Valira   (43) 
 ZER Narieda    (20) 
  ESC Sant Climent – Coll de Nargó 8 
  ESC Miret i Sans – Organyà  12 
 
4. Orientació famílies i alumnat 

 
La reunió amb les famílies es realitzarà el dia 7 de març. Aproximadament 10 dies abans de la 
reunió es faran arribar les cartes a cada un dels centres. Es realitzaran tres torns de visites. A les 
19.00, 19.15 i 19.30. A partir de les 20.30 es farà la reunió informativa a la sala d’actes. 
 

5. Informacions de l’EAP 
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Encara no se sap el nombre de dictàmens, informes i PIIs que hi haurà. Sembla bastant clar que 
n’hi haurà un de l’escola Pau Claris i un altre de la Salle. 
 
Es demana que caldria una definició més clara i aproximada, especialment dels dictàmens ja que 
això suposa recursos pels centres i els “tempos” de les demandes de l’administració no 
coincideixen ja que a finals de juny quan es passa la informació els recursos ja estan concedits. 
 

6. Traspàs d’informació Secundària-Primària  
 
Es realitza el retorn d’informació de l’alumnat que actualment està realitzant segon d’ESO. La 
valoració és molt positiva ja que en totes les matèries se supera el nombre l’aprovats respecte de 
les competències bàsiques i les notes finals de sisè. 
 

RESUM PROMOCIÓ 15 – 16 
 

  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% 
        
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% 
        
NOTES  PRIMERA 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% 
        
NOTES ORDINÀRIA JUNY EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus 
Català 3 11 16 22 4 92,9% 7,1% 
Castellà 4 16 14 21 1 98,2% 1,8% 
Matemàtiques 2 11 11 19 13 76,8% 23,2% 
Idioma 13 14 7 15 7 87,5% 12,5% 
        
NOTES EXTRAORD. SETEMBRE EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus 
Català 3 11 17 22 3 94,6% 5,4% 
Castellà 4 16 14 22 0 100,0% 0,0% 
Matemàtiques 2 11 11 24 8 85,7% 14,3% 
Idioma 13 14 7 21 1 98,2% 1,8% 

 
Es realitza el retorn d’informació de l’alumnat que actualment està realitzant primer d’ESO. Es 
valora positivament ja que les notes de la primera avaluació no difereixen excessivament amb les 
notes de les competències bàsiques realitzades a sisè. La diferència més gran es veu a la matèria 
de matemàtiques. 
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RESUM PROMOCIÓ 16 - 17 
 

  ALT 
MITJA-

ALT 
MITJA-
BAIX BAIX 

COR. 
INTER Apr Sus 

CB català 20 36 18 9 9 80,4% 19,6% 
CB castellà 14 41 16 12 9 77,2% 22,8% 
CB matemàtiques 26 37 11 10 9 79,6% 20,4% 
CM idioma 19 30 14 19 9 69,2% 30,8% 
        
NOTES DE PRIMARIA EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus 
Català 20 29 14 24 6 93,5% 6,5% 
Castellà 23 31 14 21 5 94,7% 5,3% 
Matemàtiques 40 19 8 19 8 91,5% 8,5% 
Idioma 26 26 8 23 11 88,3% 11,7% 
        
NOTES 1ª AVALUACIÓ EXC NOT BE SUF INSUF Apr Sus 
Català 5 30 11 19 29 69,1% 30,9% 
Castellà 3 29 10 19 33 64,9% 35,1% 
Matemàtiques 6 16 13 15 44 53,2% 46,8% 
Idioma 17 18 16 13 30 68,1% 31,9% 
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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 2017-2018 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 2017-2018 a l’Institut 
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. 

 
 


