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1.- DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 

 

MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO S’ha seguit al 95%. Suprimir alguna lectura del llibre i l’últim tema 

2n ESO S’ha seguit al 95%. Suprimir alguna lectura del llibre en benefici de 
les lectures a classe 

3r ESO S’ha seguit al 100% 
4t ESO S’ha seguit al 90%. Reduir la literatura 
1r i 2n BTX S’ha seguit al 100% 
  
  
  
  
 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO: 80,6% / 53,3% / 63,6% / 
93,6% Detallats als objectius del proper curs 

2n ESO: 78,2% /81% /76,6% /89%  
3r ESO: 44,7% / 50% /54,2%/ 75,9%  
4t ESO: 81,5% /  80% /74,3% 
/87,6%  

1r BTX:64% / 47% /58% / 66%  

2n BTX: 85% / 59% /80% /98%  

Extraordinària: 
1r ESO 94,4% / 95%7 90% /95% 
2n ESO:80,7%/ 88%/ 85,7%/ 88,8% 
3r ESO: 92%/ 84%/ 87,5% 
4tESO: 96,4%/ 96,2%/ 100%/ 95,4% 
1rBTX: 63,6%/ 74,2%/ 79,1%/ 72% 
2nBTX: 96,1%/ 95,8%/ 100%/ 100% 

 

 
 

+Els resultats en tants per cents és d’aprovats per avaluació (1a,2a,3a,FO) 
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Concurs de lectura en veu alta:classificació, semifinal Lleida i final Catalunya A 10 Sí 
Premi Sambori. Òmnium Cultural A 10 Sí 
Dictat multilingüe B 5 ? 
Concurs literari Sant Jordi. INS Joan Brudieu A 10 Sí 
Taller radiofònic 1r ESO A 10 Sí 
Teatre “Un cop l’any” 1r BTX M 9 Sí 
Jornada de poesia  “Iniciació a la lectura de la poesia catalana” 2n BTX M 9 ? 
 
• 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 Millora en l’expressió  i comprensió oral ESO 7 8 
2 Foment de la lectura ESO i BTX 8 8 

3 Cercar la coherència entre els criteris d’avaluació de les diferents 
matèries 10 10 

4    
...    

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Millora en l’expressió i 
comprensió oral a l’ESO 

Exposicions orals dels llibres de lectura. Avaluar oralment 
alguns temes de literatura 

 

2 Millora en l’expressió 
escrita 

Augmentar la creació de textos de diferents tipologies que 
distribuirem per cursos. Acordar pautes de redacció per a 
tota l’ESO 

 

3 Millora de l’ortografia Dictats a classe amb correcció conjunta. Pràctica d’exercicis 
autocorrectius online 

 

4    
5    
...    

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

convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió social, 
prevenció de riscos, medi ambient, satisfacció de l’alumnat, satisfacció de l’equip humà que hi treballa, augment de la 
coresponsabilitat, etc. 
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• Índex: % d’acceptació 
 
Observacions (si s’escau) 
 
 
 
 

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

Berta Palau i Paula Porta 
2n 

Laura Ingla Festeigs i matrimonis a la 
Catalunya pirinenca de la 
segona meitat del segle XX 

10 

Eva Labordena 2n Victòria Salvadó Misogínia literària 10 
Lluïsa Puig 2n Victòria Salvadó Ovidi Montllor: L’esperança 10 
Mariona Guiu 2n Victòria Salvadó La dislèxia en la societat 9 
     
 
Observacions (si s’escau) 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

ESO 

Puntos fuertes:  
• Programación vertebrada en niveles de competencias, hecho 

que se manifiesta directamente en  el cuaderno de clase, en 
el cuaderno Moodle y en las tareas 

• PII vertebrado en competencias y niveles de competencias. 
• La introducción del apartado “procesos y estrategias de 

comunicación oral, audiovisual y escrita”, como elemento 
vertebrador de toda la unidad (propuesta el curso anterior). 

• Actividades autoevaluables (interactivas y Moodle) 
• El cambio de los porcentajes de evaluación en toda la ESO, 

unificando criterios con el resto de los departamentos: 40% 
(Dimensión actitudinal, EPA y EVA) y 60% (Dimensiones 
comunicación oral, escrita y literaria (comprensión y 
expresión). 

• El cambio del orden interno de las unidades; después de 
“Procesos y estrategias”, introducir el/los modelo/s de texto. 

• Los resultados de S4 en las pruebas externas, excepto la 
orotgrafía. 

A mejorar:  
• En todos los niveles: 

• La ortografía. 
• Generalizar el cuaderno Moodle: ortografía, morfología, 

sintaxis y niveles literal e inferencial de la comprensión lectora 
(tipo PISA) 

• S1: Cambiar el orden de las unidades: el texto dialogado pasa a 
la UD 6 y el expositivo al 7. Diseminar la morfología a lo largo de 
todas las unidades. Cambio de dos lecturas.  

• S2: Diseminar la morfología a lo largo de todas las unidades, 
eliminar algunos ejercicios y .cambio de una lectura. 

• S3: Eliminar algunos ejercicios y cambio de una lectura. 
• S4: Cambio de una lectura  

B1 y B2 

A falta de la publicación del currículum LOMCE por parte del Dpt. 
D’Enseñament, continuaremos aplicando el de la LOE (Decret 
142/2008 -DOGC núm. 5183-) y las instrucciones pertinentes de las 
PAU. En caso de que se produjera algún cambio normativo 
próximamente, lo introduciríamos en la programación.  
A mejorar: Hacer coincidir las lecturas obligatorias de B2 con las 
examinables en las PAU. 

LITERATURA DE MODALIDAD 

Exactamente igual. Continuaremos aplicando el currículum del Dpt. 
D’Ensenyament (Decret 142/2008 -DOGC núm. 5183-) y las 
instrucciones de las PAU (cambio de lecturas) 
A mejorar: incidir en el comentario de texto y la lectura crítica. 
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PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

CAS 

Exactamente igual. Seguimos la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de 
junio (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012), que establece que el 
temario y los criterios de evaluación.  
A mejorar: incidir en la comprensión inferencial y crítica. 

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

S1: 79 alumnos + 2 pendientes 
77 aprobados (95%), 1 suspenso 
(SIEI) y 3 no presentados 

Incidir en  
• los objetivos del Dpt,  
• los PII de materia  
• Adaptaciones para casos particulares: sitaciones domésticas 

especiales, absentistas, procedentes de la UEC, Aula d’acollida,   
Aula oberta,.. 
  

Evitar la convocatoria de septiembre, porque no se presentan o 
vienen sin el cuaderno de recuperación. 
 

S2: 106 alumnos + 3 pendientes 
104 aprobados (95.41%), 1 
suspenso y 4 no presentados 
S3: 66 alumnos + 2 pendientes 
65 aprobados (95.58%) y 3 no 
presentados 
S4: 99 alumnos + 2 pendientes 
100 aprobados (99%) y 1 suspenso 
B1: 115 alumnos  
104 aprobados (90.4%), 2 
suspensos y 9 no presentados 

Incidencia en los objetivos del Dpt. 

B2: 86 alumnos + 5 pendientes 
89 aprobados (97.8%) y 2 no 
presentados 

Incidencia en los objetivos del Dpt. 

B2 LITERATURA MODALIDAD: 21 
alumnos 
21 aprobados (100%) 

Incidir en el comentario de texto y en la lectura crítica. 

 

BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

S1 – Miniproyecto de Radio, conjuntamente con Los Departamentos de 
Lenguas catalana y extranjera. Responsables: Mercè Cerqueda i Isabel 
Yagüe 

A 8 SÍ 

S2 - Concurso del relato breve de Coca-cola. Fase interna.  
La externa no se realizó porque, como en el curso anterior, no se nos aseguró 
que se realizará en La Seu. Responsable: Isabel Yagüe 

A 5 SÍ 

    
    
    
    
    
 
• 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. 
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• 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 

Incidir en la importancia de la correcta realización del trabajo 
cotidiano. Se ha mejorado solo 0.5 puntos con respecto al curso 
anterior, Si bien en los alumnos de S1 y en parte de los de S4 el 
resultado es positivo, en los de S2 han empeorado. 

7.1 

7.5 en S1  
5 en S2 

6.5 en S3 
7.00 en S4 

2 

Incidir en la importancia de la entrega del trabajo cotidiano (tareas, 
ejercicios, actividades, trabajos, etc.) en las condiciones y plazos 
establecidos de antemano; a saber: presentación, ortografía e 
instrucciones de realización. Se ha mejorado un escaso 0.25 
puntos con respecto al curso anterior. De nuevo en S2 y S4 hay 
problemas en este aspecto. Habrá que incidir muchísimo más. 

7.75 7.4 en 
general 

3    
4    
...    

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Incidir en la importancia de la correcta realización del trabajo 
cotidiano. 7 - 7.5 70-75 % del 

alumnado 

2 

Incidir en la importancia de la entrega del trabajo cotidiano (tareas, 
ejercicios, actividades, trabajos, etc.) en las condiciones y plazos 
establecidos de antemano; a saber: presentación, ortografía e 
instrucciones de realización. 

7.5 - 8 75-80 % del 
alumnado 

3 Reforzar la ortografía utilizando Moodle 7.5 – 8.5 75-85 % del 
alumnado 

4 

Incidir en las dimensiones de comunicación oral y audiovisual y 
comprensión escrita (competencias básicas), mediante actividades 
de Moodle con retroacción, de manera que el alumnado se vea 
obligado a repasar/releer/reformular las respuestas. 

7.5 – 8.5 75-85 % del 
alumnado 

5 

Incidir en la dimensión de expresión escrita (competencias básicas), 
mediante las tareas de composición escrita, relacionadas 
específicamente con las tipologías textuales y los ámbitos que se 
trabajan en cada curso. 

7 - 7.5 70-75 % del 
alumnado 

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

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

• Índex: % d’acceptació 
 
Observacions (si s’escau) 
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TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

     
     
     
     
     
 
Observacions (si s’escau) 
 
 
 
 
 

POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 

MATERIAL: INSTALACIÓN DE  NUEVAS ESTANTERÍAS (EN CURSO) 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

MATEMÀTIQUES 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO 

 
- Desplaçar el tema de funcions a segon curs Funcions a 

segon d’ESO i treballar el sistema de coordenades 
cartesianes al pla exclusivament. 

- Els alumnes han treballat molt bé la geometria amb el 
geogebra i haurien de plantejar-nos ampliar el seu ús a 
altres apartats del temari. 

- El treball realitzat al projecte de elaboració de pancakes ha 
estat molt satisfactori i això ens fa plantejar-nos la necessitat 
de proposar algun dels projectes del curs vinent. 

- Mantenir el percentatge  per les qualificacions en un 40% 
per actitud, treball personal... i un 60% per exàmens i proves 
objectives  a totes assignatures. 

- Tornar a coordinar la preparació de les proves Cangur a 
l’aula. 

 

2n ESO 

 
- Limitar el tema d’Estadística només a interpretar gràfics 

diversos. 
- Passar de utilitzar geogebra com a eina del professor a eina 

dels alumnes (al cap i a la fi ja ho hauran fet servir per la 
geometria de 1r.) 

- Tornar a coordinar la preparació de les proves Cangur a 
l’aula. 
 

3r ESO 

 
- Continuar amb la introducció de  les successions i les 

progressions. S’ha de fer malgrat què els costa d’entendre ja 
què el treball amb subíndex ha permès un treball més àgil a 
Estadística. 

- Treballar la probabilitat mitjançant activitats manipulatives 
durant una o dues jornades senceres i si fos possible 
coincidint amb la visita al Museu de les Matemàtiques. 

- Tornar a coordinar la preparació de les proves Cangur a 
l’aula. 
 

4t ESO- grups A i B 

 
- Tornar a coordinar la preparació de les proves Cangur a 

l’aula. 
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PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

4t ESO- C i D 

- Adaptar el nivell dels exercicis del dossier de manera que 
siguin més repetitius. 

- Introduir-hi matemàtica financera. 
- Fer valoració més alta del treball personal en els 

percentatges per calcular la nota de cada avaluació ja que 
en general són alumnes amb manca d’hàbits de treball i 
estudi. 

- Afegir-hi la preparació per superar les proves d’accés a 
Cicles Formatius de Grau Mig. 

- Tornar a coordinar la preparació de les proves Cangur a 
l’aula. 
 

1r-Bat CCSS 

 
- Han d’aprendre a estudiar teoria. S’haurà de potenciar 

d’alguna manera la realització de resums de teoria i 
memorització de definicions, regles i propietats. 
  

2n-Bat CCSS 
 

- Tornar a començar per el tema d’Anàlisi. 
 

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

 
Generalitzar el poder fer exàmens amb resum de teoria a tots els 
grups i exàmens. L’experiència d’aquest curs en casos puntuals a 
resultat positiva i encoratjadora.  

 Chuches  
1r ESO: 
 

- Avaluats Juny 78 
- Suspensos Juny 4 

 
- Avaluats Setembre 4  
- Aprovats Setembre 0 
- Suspensos Setembre 4  

 

-  

2n ESO: 
- Avaluats Juny  106 
- Suspensos Juny 17 

 
- Avaluats Setembre 17 
- Aprovats Setembre 1 
- Suspensos Setembre 16  

 

- Amb els alumnes que passen des de primer crear un grup 
d’alumnes amb bona disposició per a l’estudi però amb 
petites dificultats d’aprenentatge i per tant amb necessitat 
d’una atenció més directa. 

- Introduir assignatures de reforç impartides pels professors 
del Departament de Matemàtiques d’aquest nivell. 
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RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

3r ESO: 
- Avaluats Juny  66 
- Suspensos Juny 20 

 
- Avaluats Setembre 20 
- Aprovats Setembre 7 
- Suspensos Setembre  13  

 

- Canviar els agrupaments heterogenis per agrupaments flexibles o 

homogenis. 

- Introduir assignatures de reforç impartides pels professors del 

Departament de Matemàtiques d’aquest nivell. 

 

4t ESO: 
 

- Avaluats Juny  99 
- Suspensos Juny 24 

 
- Avaluats Setembre  24 
- Aprovats Setembre 7 
- Suspensos Setembre 17   

- Canviar els agrupaments heterogenis per agrupaments flexibles o 

homogenis 

- Adequar el currículum dels grups C i D al Decret 187/2015 

1r BAT: 
- Avaluats Juny  87 
- Suspensos Juny 41 

 
- Avaluats Setembre 41 
- Aprovats Setembre   
- Suspensos Setembre  31 
 

 

2n BAT: 
- Avaluats  69 
- Aprovats  67 
- Suspensos  2 
- avaluats EXTR 2 
- aprovats EXTR 0 
- suspensos EXTR 2 

 

Cas: 
- Avaluats 16 
- Aprovats 13 
- Suspensos 3 – no superen 

el curs 2 que al setembre no 
es presenten 

 

 
 

BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

1r ESO: 
- Projectes bimensuals amb col·laboració de diverses assignatures A 8 Sí 

1r ESO: 
- Gimcana pels alumnes del intercanvi amb INS Santanyí A 7 Sí 

2n ESO: 
- Kahoo darrer dia abans de Nadal M 8 Sí 
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Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

2n ESO: 
- Dominó d’expressions algèbriques A 7 Sí 

2n ESO: 
- Enfonsar la flota A 8 Sí 

2n ESO: 
- Dia de pi  + Dia Internacional de les Matemàtiques B 7 Sí 

3r ESO: 
- Diversos jocs matemàtics A 7 Sí 

3r ESO: 
- Visual patterns (successions gràfiques) A 8 Sí 

3r ESO: 
- Gimcana: intercanvi amb INS La Valira A 8 Sí 

4t ESO: 
- Scaperoom: amb coordinació amb el Departament de Català A 7 Sí 

1r Bat: 
- Xerrades Taller de la Universitat Central de Barcelona A 7 Sí 

1r Bat: 
- Gimcana d’orientació a Barcelona A 8 Sí 

    
Proves Cangur A 7 Sí 
    

Activitats de formació del professorat: 
 
Grup de treball del departament per la coordinació amb primària 
 

 
M 

 
6 

 
Sí 

Activitats de formació del professorat: 
Jo M 6 Sí 

Activitats de cohesió de grup dins del departament A 9 Si 
 
• ACTIVITATS:  Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant. 
• IMPACTE:  A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el 

departament i la seva activitat. 

• VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en 
correlació amb l’esforç invertit. 

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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS 

Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 
1 Introduir el Geogebra a les classes 10 7 

2 Coordinar-nos amb l’equip docent de 1r de ESO. Projecte endreçar 
i acompanyar. 10 8 

3 Seguir amb la coordinació interna entre els professors de nivell 4 6 
4 Adequació de la programació de 4t d’ESO al Decret 187/2015 1 5 
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Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 

5 Coordinar els reforços amb els professors de les assignatures 
instrumentals 0 0 

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Introduir el Geogebra a les classes Nombre de professors que en fan us Superior al 
40% 

2 
Estreta coordinació amb l’equip 
docent de 1r de ESO. Projecte 
endreçar i acompanyar. 

Reunions de coordinació Superior a 5 al 
trimestre 

3 
Coordinar-nos amb l’equip docent 
de 2n de ESO. Projecte endreçar i 
acompanyar. 

Reunions de coordinació Superior a 5 al 
trimestre 

4 
Seguir amb la coordinació interna 

entre els professors de nivell 
Reunions de coordinació Superior a 3 

per avaluació 

5 Adequació de la programació de 4t 
d’ESO al Decret 187/2015 

Proposta de proves per cada tema amb la 
presència detallada dels CC, Dimensions i 

Àmbits corresponents 

Superior a dos 
temes 

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

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

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

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

     
    
    
    
    

 
Observacions (si s’escau) 
 
 
 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: DEPARTAMENTS 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 15 DE 62 
 

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_Annex03_Departaments 

 

MEMÒRIA DEL SEMINARI 

ANGLÈS 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO Continuar amb el treball per projectes i potenciar l´us de la llengua anglesa a l’aula i el 
writing.Treballar més els hàbits dels deures,control diari. 

2n ESO Continuar amb el treball per projectes i potenciar l’ús de l’anglès i el writing. Dedicar 
més hores de classe als llibres de lectura. 

3r ESO Potenciar el writing i insistir en l’ús de l’anglès a classe com a única llengua de 
comunicació. 

4t ESO  Potenciar el writing i insistir en l’ús de l’anglès a classe com a única llengua de 
comunicació.Recomanar lectures voluntàries per millorar el nivell de cara a Batxillerat. 

1r Batx Insistir en la importància del writing (expressió escrita)  i speaking (expressió oral).  

2n Batx 
Insistir en l’importància de les quatre habilitats (reading,writing,speaking i listening) de 
cara a les PAU. Controlar que l’alumne faci l’ús de les pàgines web recomanades pel 
professor. 

Gestió Complementar l’anglès de temàtica del cicle de gestió i administració amb material d’ús 
de la llengua per millorar el nivell dels alumnes. 

SMX Complementar l’anglès de temàtica del cicle d’informàtica amb material d’ús de la 
llengua per millorar el nivell general de l’alumne. 

CAI Complementar l’anglès de temàtica del CAI  amb material d’ús de la llengua per millorar 
el nivell general de l’alumne. 

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO (4)     4 % suspesos 
 Insistir en l’assoliment dels continguts bàsics,donant molta més 
importància a les competències bàsiques. Millorar els hàbits de 
treball: deures ,participació i actitud (40 % de la nota) 

2n ESO (4)    8 % suspesos 
Treballar amb més profunditat els llibres de lectura,explotant-los per 
consolidar l’ús del passat,com a complement a les explicacions 
gramaticals. 

3r ESO (3)     17 % suspesos Donar més importància al writing i speaking. 
4t ESO (4)      20 % suspesos Donar més importància al writing , reading i speaking. 
1 BATX (4)      15 % suspesos Recomanar llibres de lectura i pàgines web per millorar el nivell. 

2BATX (4)        5%  suspesos 

Recomanar llibres de lectura i pàgines web per millorar el 
nivell.Insistir en la importància de la comprensió lectora 
(reading)expressió escrita (writing) i comprensió oral ( listening) de 
cara a les PAU. 

SMX                  9 % Complementar l’anglès de temàtica del cicle d’informàtica  amb 
material d’ús de la llengua per millorar el nivell general de l’alumne. 

GAD                  4 % 
Complementar l’anglès de temàtica del cicle de gestió i administració 
amb material d’ús de la llengua per millorar el nivell general de 
l’alumne. 
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RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

CAI                    16 % Complementar l’anglès de temàtica del CAI  amb material d’ús de la 
llengua per millorar el nivell general de l’alumne. 

 

BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Taller de Ceilidh (dansa i cultura escocesa) Adreçada a alumnes de Batx1 i 
2.Va participar-hi el professorat d’anglès i els que tenien classe aquella hora. A 10  

Xerrada de Bev Allan a Batx1 sobre el seu llibre ,de lectura obligatòria, 
Lucius Minicius Rides Again A 9 sí 

Programa de ràdio amb els alumnes de 1r ESO en col.laboració amb els 
departaments de Català i Castellà. B 8 sí 

Xerrada per els alumnes de Batx1 per part de dues jugadores nord-
americanes del Sedis . B 8 sí 

Participació al concurs del BIG CHALLENGE amb alumnes de 1r a 4t ESO i 
entrega de premis.  A  6 sí 

Explotació de llibres de lectura adaptat a tots els cursos de l’ESO(dos per 
curs) A 7 sí 

Explotació de dos llibres de lectura en versió original a 1r i 2n BATX. A 7 sí 
Ús de les TIC de manera habitual per l’aprenentatge de l’anglès  A 7 sí 
Projecte Pancake Day. Realització d’un vídeo on els alumnes elaboren un 
pancake i expliquen la recepta i les instruccions en anglès i visionat posterior 
a 1r ESO 

  
 

 
• 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 Desenvolupar la comprensió oral 4 3 
2 Desenvolupar la comprensió escrita 4 4 
3 Desenvolupar l’expressió escrita 4 4 
4 Desenvolupar l’expressió oral 4 4 
...    

 
Nota: El grau de satisfacció s’ha de mesurar a través d’enquesta, qüestionari, ... 
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Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Insistir en l’hàbit de fer els deures i treballar a classe. Continuar fent 
que la no realització dels deures quedi reflectida en la nota. 

 60% 

2 Fer exposicions orals sobre temes d’actualitat per millorar la 
competència comunicativa i la interacció oral. 

 70% 

3 Continuar fent ús de la biblioteca del departament per potenciar la 
comprensió lectora i l’adquisició de nou vocabulari. 

 50% 

4 Continuar amb el treball per projectes a 1r,2n i 3r d’ESO.  60% 

5 Fer ús de les TIC com a eina d’ensenyament-aprenentatge de la 
llengua estrangera  

 80% 

... Insistir en la importància d’interactuar en anglès a la classe.  60% 
 
• Els objectius han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria 

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

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

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

     
     
     
     
     
 
Observacions (si s’escau) 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

FRANCÈS 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO Hem arribat fins a la Leçon 12, Unité 4. 2 hores de classe. dificultat 
per la diversitat de nivells que ens trobem en una mateixa classe. 

2n ESO 

Hem tingut temps de fer totes les unitats del llibre. S’haurà d’insistir 
de nou en el Passé Composé ja que hi ha bastants alumnes que no 
el tenen assolit. De cara al curs vinent insistir en l’expressió oral a 
partir d’activitats teatrals. 

3r ESO 
Hem arribat fins al Module 5. Canviem de llibre de text. Millorar el 
coneixement del Passé Composé et Futur Simple. Millorar 
l’expressió escrita en general. 

4t ESO 
Hem arribat fins al Module 4. S’hauria de tenir en compte fer el 
Conditionnel per als alumnes que passen a 1r de Batxillerat. Millorar 
l’expressió escrita en general. 

1r Batxillerat Nova temporització  treballar unitats de l’1 a la 5 

2n Batxillerat S’ha fet tot el llibre de C’est la vie 2, Insistir en l’expressió escrita. 

MOP 2n ESO 
Hem arribat fins a la unitat 5 d’En Spirale 1. Moltes diferències en el 
que els alumnes havien fet prèviament. L’any vinent hi ha canvis en 
el currículum i comencem amb el nou llibre En Spirale 2 

MOP 3r ESO Hem arribat fins al principi de l’unitat 4. Aquests alumnes no 
continuen l’any vinent. 

Batxibac Littérature Bon treball assolit per l’alumnat. Millora aspectes metodològics per a 
la preparació del Bac francès. 

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO  A / B / C / D  3 alumnes 
suspesos + 3 alumnes absentistes. Millorar l’expressió oral i aprenentatge de vocabulari nou. 

2n ESO  Aproven tots la MC 
La millora vindrà donada per l’obligatorietat de fer francès dins de la 
continuïtat proposada pel centre d’una segona llengua estrangera 
obligatòria per a tots els alumnes. 

2n ESO MO tots els alumnes 
aproven 

Insistir més en aspectes orals i en l’aprenentatge de destreses i de 
vocabulari. 

3r ESO  1 alumne suspès Aprofundir en l’expressió escrita. 
3r ESO MO  2 alumnes absentistes 
suspeses. 

Insistir més en aspectes orals i en l’aprenentatge de destreses i de 
vocabulari. 

4t ESO  Aproven tots  
1r Batxillerat  25 matriculats, 19 
acaben, tots aproven amb 3 alumnes 
amb serioses dificultats.  

Insistir en l’obligatorietat de les lectures proposades i, en alguns 
casos fer adaptacions donat les diferències de nivells. 

2n Batxillerat  Aproven tots. Insistir en l’obligatorietat de les lectures proposades. 
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

1r ESO Participació Miniprojectes : Sortida al Parc de la Préhistoire 
(24/10/17), le concours de crêpes en el Mini projecte de Pancakes, i Taller 
radiofònic (22/3/18) 
Intercanvi epistolar amb els alumnes de castellà del Collège Vincent Auriol 
de Revel. Travail pour présenter le collège à partir des vidéos; le calendrier 
festif et traditionnel, les vêtements et lettre sur l’argent de poche. 
 

A 8 

 
 
SI 

2n ESO Projecte Esportiu  (23-24-25/5/17) 
Échange épistolaire avec les élèves du Collège du Champ de La Motte de 
Langeais. Affiches de présentation du Collège 

M 8 
 
No  

3r ESO Francophonie à l’EOI. Échange du Québec, mise en place du projet. A 8 SI 
4t ESO  Concours de théâtre en français (19/5/18). Participació al Concurs 
de traducció de l’UPF A 8 SI 

1r Batxillerat Concours de théâtre en français(19/5/18) 
 Participació al Concurs de traducció de l’UPF A 8 SI 

1r BATXIBAC + 3r i 4t ESO Estada a Revel  (3 al 7/4/18) A 9 SI 
1r Batxibac et 4t d’ESO Jornada de Batxibac a la Universitat de LLeida M 8 SI 
2n Batxillerat Concurs de traducció de l’UPF M 8 SI 
 
● ACTIVITATS:  Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant. 
● IMPACTE:  A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el 

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

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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS 

Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 

1 

Entendre els missatges orals i escrits. 
Participar en els intercanvis comunicatius a classe. 
Expressar-se oralment. 
Esforçar-se per aconseguir una pronúncia correcta del francès. 
Llegir textos breus. 
Escriure missatges senzills. 
Demostrar interès i respecte pels companys. 
Estar atent a la marxa de la classe. 

 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
9 
9 

9 
8 
7 
7 
8 
7 
9 
9 

2 

Entendre els missatges orals i escrits. 
Participar en els intercanvis comunicatius a classe. 
Expressar-se oralment. 
Esforçar-se per aconseguir una pronúncia correcta del francès. 
Llegir textos breus. 
Escriure missatges senzills. 
Demostrar interès i respecte pels companys. 
Estar atent a la marxa de la classe. 

9 
8 

              7 
8 
9 
8 
7 
6 
 

9 
7 
7 
7 

            8 
8 
6 
6 
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Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 

3 

A. Tenir una actitud favorable envers la matèria i escoltar de manera activa i 
receptiva 

B. Entendre els missatges orals i escrits. 
C. Participar en els intercanvis comunicatius a classe. 
D. Expressar-se oralment de manera correcta. 
E. Esforçar-se per aconseguir una pronúncia correcta del francès. 
F. Llegir i entendre textos autèntics. 
G. Demostrar interès i respecte pels companys. 
H. Escriure missatges/textos de manera coherent. 
I. Adoptar rols socials en representacions de situacions habituals o familiars, 

reals, imaginàries o virtuals, amb l'ajut de guions i models. 
 

7 
 

7 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
8 
 

7 
 

7 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
8 
 

4 

A. Tenir una actitud favorable envers la matèria i escoltar de manera activa i 
receptiva. 

B. Entendre i utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular a classe. 
C. Identificar la informació essencial, les idees principals i els detalls més 

rellevants en textos orals breus. 
D. Pronunciar enunciats de forma clara utilitzant els patrons sonors, 

accentuals, rítmics i d’entonació del nivell. 
E. Identificar la informació essencial, les idees principals i els detalls més 

rellevants en textos escrits  breus. 
F. Produir correspondència personal, formal i informal sobre temes 

relacionats amb situacions de la vida quotidiana i temes d’actualitat. 
G. Produir  textos escrits de longitud mitjana  sobre temes pròxims als seus 

interessos. 

7 
 

7 
 

7 
 

8 
 

7 
 
 

7 
8 
 

7 
 

7 
 

7 
 

8 
 

7 
 
 

7 
8 
 
 

1r 
Batx 

A. Tenir una actitud favorable envers la matèria i escoltar de manera activa i 
receptiva. 

B. Entendre i utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular a classe. 
C. Extreure informacions globals i específiques de converses, narracions i 

exposicions orals senzilles referides a la vida quotidiana i a temes d'interès.  
D. Extreure informacions globals i específiques i seguir el fil narratiu de textos, 

principalment de publicacions adreçades a aprenents de la llengua 
(revistes, llibres de lectura graduats). 

E. Utilitzar el context, lingüístic i no lingüístic, com a mitjà per augmentar la 
comprensió. 

F. Impartir instruccions de manera que l'interlocutor pugui realitzar una acció 
de manera adequada, com ara seguir un mapa fins a arribar a un lloc, 
ordenar una seqüència ... 

G. Adoptar rols socials en representacions de situacions habituals o familiars, 
reals, imaginàries o virtuals, amb l'ajut de guions i models. 

H. Realitzar treballs reals i exposar-los davant els companys de classe, per 
afavorir l’autoavaluació i l’ús de la llengua estrangera. 

I. Narrar, oralment o per escrit, esdeveniments propers. 
J. Mostrar coneixement d'aspectes formals bàsics del codi de la llengua 

estrangera (fonologia, morfologia, sintaxi, ortografia) per mitjà d'activitats 
contextualitzades i tasques d'expressió oral i escrita. 

K. Pronunciar de forma molt acurada els sons i les expressions. 

 
9 
 

7 
8 
 
 

8 
7 
 

7 
 
 

8 
 

7 
 

7 
 

8 
 
 

7 
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7 
 

8 
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Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 

2n 
Batx 

A. Tenir una actitud favorable envers la matèria i escoltar de manera activa i 
receptiva. 

B. Entendre i utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular a classe. 
C. Produir textos orals de longitud mitjana. 
D. Pronunciar enunciats de manera clara, utilitzant els patrons sonors, 

accentuals, rítmics i d’entonació del nivell. 
E. Llegir en veu alta textos literaris i no literaris amb precisió, fluïdesa i 

expressivitat. 
F. Produir textos escrits de longitud mitjana coherents i adequats a la situació 

comunicativa. 
G. Identificar, aplicant estratègies de comprensió escrita, la informació 

essencial, les idees principals i els detalls més rellevants en textos de 
longitud mitjana. 

H. Col.laborar i comunicar-se per construir un producte o tasca col.lectiva. 
I. Adoptar rols socials en representacions de situacions habituals o familiars, 

reals, imaginàries o virtuals, amb l'ajut de guions i models. 

7 
 

8 
7 
8 
 

7 
 

8 
 

8 
 
 

8 
8 

7 
 

8 
7 
8 
 

7 
 

8 
 

8 
 
 

8 
8 

Lit. 
1r 

Batx
ibac 

A. Permettre aux élèves d’écrire et d’apprécier la littérature en tant que source 
culturelle d'une grande richesse pour comprendre et explorer l’existence 
humaine d’hier et d’aujourd’hui, laquelle source dépasse la sphère 
personnelle et propose des éclairages interculturels et transculturels et 
contribue au fondement de la mémoire culturelle  

B. Permettre au élèves de percevoir la littérature (y compris le cinéma, les films 
et autres supports) comme l’un des éléments fondamentaux de la 
construction d’une Europe basée sur un patrimoine culturel commun, 
enrichie par la diversité et les cultures du monde  

C. Permettre une compréhension approfondie des grandes questions 
anthropologiques, éthiques et politiques dans toutes les cultures et ainsi 
jouer un rôle vital dans la promotion des valeurs fondamentales telles que 
la compréhension mutuelle (empathie), la tolérance, les droits de l’Homme 
et la démocratie.  

D. Permettre de développer chez les apprenants la capacité intellectuelle 
d’analyser, d’interpréter et d’évaluer les textes de manière critique et 
responsable par un dialogue et un débat ouverts fondés sur la 
multiperspectivité  

E. Encourager les apprenants à reconnaître et à comprendre différents points 
de vue et interprétations d’un seul et même texte ou problème ainsi que leur 
légitimité relative, en particulier en acceptant la multiperspectivité dans le 
discours littéraire  

F. Permettre l’expérience du plaisir et de l’engagement profond, ainsi que le 
développement d’une attitude positive et sensible envers la littérature ainsi 
que sa connaissance  

G. Permettre des expériences de la littérature qui représentent un moyen (tout 
au long de la vie) de forger son identité et de se développer 

H. Encourager les apprenants à maîtriser toute une variété de genres aussi 
bien dans la réception que dans la production et les différents supports  

I. Encourager les apprenants à explorer le langage en tant que mode 
d’expression imaginative et expressive aussi bien dans la réception que 
dans la production, par exemple par la lecture et la pratique littéraire, par 
l’écriture créative, la récitation et la composition de poésies et 
l’interprétation de pièces de théâtre  
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8 
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8 
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Nota: El grau de satisfacció s’ha de mesurar a través d’enquesta, qüestionari, ... 
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Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 A nivell de l’ESO la proposta es desenvolupar la programació del 
curs vinent en funció de la nova proposta metodològica de nivell 
competencial. 
 
Pensar maneres de valorar el grau de satisfacció dels objectius 
mitjançant enquestes o qüestionaris. 

  
2   
3   
4   
5   
...   

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

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

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

 

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes Nivell i grup Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

Anna Costa 2n Batxillerat Núria Valls  Curs vinent 
Rimah Djendeli 2n Batxillerat Núria Valls  Curs vinent 
     
     
     
 
Observacions (si s’escau) 
 
 
Els 4 alumnes que faran 2n de Batxibac han de fer el seu TR en francès. Hi ha 3 possibles noves 
incorporacions al programa del Batxibac a  2n. 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

CIENCIES NATURALS : BIOLOGIA I GEOLOGIA - FÍSICA I QUÍMICA 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

Les programacions de totes les 
matèries s’han considerat correctes, 
tant pel que fa als continguts com a 
la temporització. 
 

Introduir Tecnologies de la informació en cada curs de ESO amb 1 o 
2 tècniques preferents: full de càlcul, presentacions,... 

 Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació per 
competències 

 Els dos seminaris rebran informació del projecte integrat per l’ESO 
Science-bits i valoraran impartir-ne una unitat a prova 

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS 
ACADÈMICS  
Grups i resultats 

genèrics del 
departament 

Juny. Curs anterior al 
setembre 

RESULTATS 
ACADÈMICS  

Grups i resultats genèrics 
del departament 

Setembre 

(Resultats avaluació 
extraordinària) 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO Biologia i 
geologia 71/77 
92’2 %aprovats. 
Curs anterior 94% 
aprovats  

1/6 
93,5% 
aprovats 

• Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes a 
través de l’exposició de treballs fets en grup. 

• Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a 
l’avaluació per competències.  

 

2n ESO Física i 
química 71/86 
aprovats 82’5%. 
Curs anterior 85% 
aprovats 

8/15 
91,9% 
aprovats 

• Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes a 
través de l’exposició de treballs fets en grup.  

• Insistir enllorar la comprensió dels textos i 
documents científics tot i proposant-ne la lectura i 
l’anàlisi. 

• Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a 
l’avaluació per competències.  
 

3r ESO Biologia i 
geologia 56/66 
84’8%. Aprovats . 
Curs anterior 87% 
aprovats 

3/10 
89,4% aprovats 

• Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes a 
través de l’exposició de treballs fets en grup.  

• Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a 
l’avaluació per competències..  

 
3r ESO Física i 
química 35/64 
54,72% aprovats. 
Curs anterior 90% 
aprovats 

18/29 
82,8% 

• Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes a 
través de l’exposició de treballs fets en grup.  

• Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a 
l’avaluació per competències.  

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: DEPARTAMENTS 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 24 DE 62 
 

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_Annex03_Departaments 

 

RESULTATS 
ACADÈMICS  
Grups i resultats 

genèrics del 
departament 

Juny. Curs anterior al 
setembre 

RESULTATS 
ACADÈMICS  

Grups i resultats genèrics 
del departament 

Setembre 

(Resultats avaluació 
extraordinària) 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

4t ESO Biologia i 
geologia 88/99 
88,9% aprovats. 
Curs anterior 96% 
aprovats 

9/11 
98% aprovats 

•    Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes 
a través de l’exposició de treballs fets en grup.  

• Integrar els resultats de les proves de competències 
bàsiques a les qualificacions de l’avaluació 
corresponent 

 
 
 

• Millorar la comprensió dels textos i documents 
científics tot i proposant-ne la lectura i l’anàlisi. 

• Incrementar l’ús de les TIC com a eines de treball i 
d’aprenentatge. Concretament s’incidirà en l’ús de 
fulls de càlcul i les simulacions de moviments amb el 
software corresponent. 

• Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a 
l’avaluació per competències.  

• Integrar els resultats de les proves de competències 
bàsiques a les qualificacions de l’avaluació 
corresponent 
 

4t ESO Física i 
química 40/54 
74’1% aprovats. 
Curs anterior 97% 
aprovats 

13/14 
9,8% aprovats 

1r BAT Biologia 
19/26 73 % 
aprovats. Curs 
anterior 93% 
aprovats 

2/7 
8,1% aprovats 

Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació 
per competències.  

1r BAT Ciències de 
la Terra i el medi 
ambient 14/17 82% 
aprovats. Curs 
anterior 85% 
aprovats 

1/3 
88,2% aprovats 

Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació 
per competències.  

1r BAT Física 
21/29 
77%aprovats. 
Curs anterior 77% 
aprovats 

3/8 
82,8% aprovats 

Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació 
per competències.  

1r BAT Química 
19/29 66% 
aprovats . Curs 
anterior 87% 
aprovats 

4/10 
79,3% aprovats 

• Augmentar el nombre de pràctiques al laboratori fins 
a un mínim d’una per unitat didàctica. 

• Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a 
l’avaluació per competències.  

 
1r BAT Ciències 
pel mon 
contemporani 
112/117 96% 
aprovats. Curs 
anterior: 85% 
aprovats 

0/5 
96% aprovats 

Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació 
per competències.  
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RESULTATS 
ACADÈMICS  
Grups i resultats 

genèrics del 
departament 

Juny. Curs anterior al 
setembre 

RESULTATS 
ACADÈMICS  

Grups i resultats genèrics 
del departament 

Setembre 

(Resultats avaluació 
extraordinària) 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

2n BAT Biologia 
19/19 100% 
aprovats. Curs 
anterior 100% 
aprovats 

x Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació 
per competències.  

2n BAT Ciències 
de la Terra i el 
medi ambient 
12/12 100% 
aprovats Curs 
anterior 100% 
aprovats 

x Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació 
per competències.  

2n BAT Física 
23/25 92% 
aprovats. Curs 
anterior 100% 
aprovats 

x Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació 
per competències.  

2n BAT Química 
19/19 100% 
aprovats. Curs 
anterior 97% 
aprovats 

x • Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a 
l’avaluació per competències.  

• Augmentar el nombre de pràctiques al laboratori fins 
a un mínim d’una per unitat didàctica. 

 
 

BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Conferència el dia de la ciència sobre “l’Aire que respirem” (prof. Xavier 
Giménez)  dirigida als alumnes de batxillerat de les modalitats científiques i 
tecnològiques. Tots els professors del departament.  

A 9 
Sí 

Sortida Geològica a la conca de Tremp. 1r BAT. Marc Meya, Gemma 
Escribà. M 8 Sí 

Sortida Geològica a la conca de Tremp. 2n BAT. Marc Meya, Gemma 
Escribà. A 9 Sí 

Exposició “Les distàncies còsmiques” Cursos: 2,3,4 ESO 1,2 batx. A 9 Sí 
Projecte “Arbres singulars de la Seu d’Urgell” 1r ESO A 8 Sí 
 
• 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) 
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PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS 

Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 

1 

Millora programacions: 
- Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació 

per competències.  
- Els dos seminaris rebran informació del projecte integrat 

per l’ESO Science-bits i valoraran impartir-ne una unitat a 
prova.  

- El seminari de biologia participa en el projecte integral que 
s’aplicarà a 1r d’ESO. Això comportarà adaptacions en la 
programació 

8 8 

2 

  Millora resultats acadèmics. Diversificació metodologies: 
- Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes a través 

de l’exposició de treballs fets en grup. 
- Incrementar l’us de les TIC com a eines de treball i 

d’aprenentatge. Concretament s’incidirà en l’ús de fulls de 
càlcul i les simulacions de moviments amb el software 
corresponent. 

1. Millorar la comprensió dels textos i documents científics tot 
i proposant-ne la lectura i l’anàlisi. 

 

8 8 

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 

Millora programacions: 
- Introduir Tecnologies de la informació en cada curs de ESO 

amb 1 o 2 tècniques preferents: full de càlcul, presentacions, 
edició de videos,... 

- Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a l’avaluació 
per competències. .  

 

Documents: 
programacions i 
memòria 

 

2 

  Millora resultats acadèmics. Diversificació metodologies: 
- Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes a través 

de l’exposició de treballs fets en grup. 
- Incrementar l’us de les TIC com a eines de treball i 

d’aprenentatge.  
- Millorar la comprensió dels textos i documents científics tot i 

proposant-ne la lectura i l’anàlisi. 
- Integrar els resultats de les proves de competències 

bàsiques a les qualificacions de l’avaluació corresponent 
 

Percentatge 
d’aprovats de 
curs i resultat 
de les proves 
de 
competències 
bàsiques a 4t 
ESO 

 

3 Promoure el gust per la ciència a través de diferents activitats de 
caràcter lúdic: exposicions, itineraris, conferències... 

Nombre 
d’activitats 
programades i 
executades 

 

4 Treballar per la convivència a les aules. Fomentar els respecte entre 
tots els sectors de la comunitat educativa. 

Nombre de 
incidències 
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Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

5 Aconseguir que l’alumnat escolti. Escoltar implica parar atenció de 
forma voluntària, amb desig de fer-ho. Està lligat als objectius 3 i 4. 

Percentatge 
d’aprovats. 

 

6 Promoure l’experimentació i l’ús dels laboratoris. Això implica 
actualitzar-ne el material. Està lligat a l’objectiu 3. 

Nombre de 
pràctiques 
programades i 
executades. 

 

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

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

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

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

E. Domenjó B Q. Gilabert Els boscos terapèutics 10 
A. Albinyà B Q. Gilabert Els transgènics 9 
A. Cortés A J. Miñambres Corrosió de metalls 8 
A.Gay B Q. Gilabert La progèria 10 
G.Guitart B Q. Gilabert Buscant una llet més digerible 9 
M. Salchenegger B T.Tortosa La formació geol... manairons 10 
N.Martínez B T.Tortosa El meu genoma 10 
J.S.Restrepo B R. Tomàs Estrés i activitat física 9 
N.Alriols B R. Tomàs Trastorn esquizoafectiu 9 
A.Flix B R. Tomàs Cadàvers estel.lars 10 
M.Cerqueda B R. Tomàs Cadàvers estel.lars 10 
F.Ortega B R. Tomàs Herència i grups sanguinis 10 
Observacions (si s’escau) 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

TECNOLOGIA 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

Tecnologia 1r ESO 
S’han assolit els objectius amb les noves programacions al tenir d’aplicar la 
llei educativa de la LOMCE. Desenvolupament de noves activitats al moodle 
pel proper curs, reduint el dossier escrit. 

Tecnologia 2n ESO 

S’han assolit els objectius. Al introduir, segons la llei educativa de la LOMCE,  
la representació gràfica, la transformació de les primeres matèries i la 
inicialització a la programació per Scratch. Desenvolupament de noves 
activitats al moodle pel proper curs, reduint el dossier escrit. 

Tecnologia 3r ESO 
S’han assolit els objectius amb la utilització del Moodle com a eina principal. 
Treballant l’Autosketch, elaborant el dibuix lineal amb l’ordinador, estructures, 
mecanismes....També programació amb Scratch 

Tecnologia 4t ESO 

S’han assolit els objectius previstos. Al introduir, segons la llei educativa de 
la LOMCE, la programació amb Arduino. Passant també per la pneumàtica i 
el seu programa de simulació així com l’electrònica digital. Participació al 
Cosmo Caixa – ARDUINO. Introduir la valoració per competències. 

Informàtica 4t ESO S’han assolit els objectius amb la reafirmació de les App. 

Tecnologia Industrial a Batx 1 
S’han assolit els objectius. S’ha complert tot el temari que fins ara no havia 
sigut possible els darrers cursos. Elaboració de pràctiques amb fluidsim. 

Tecnologia Industrial a Batx 2 S’han assolit els objectius.  
M.O. S’han assolit els objectius. 
 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA * 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO: juny3,75% i al setembre   
2.6% de suspesos Resultats molt bons 

2n ESO: juny 8,75% i al setembre 
3,87% de suspesos. Resultats molt bons 

3r ESO:  juny 10% i al setembre 
7.41% de suspesos. S’han presentat molts alumnes. Bons resultats 

4t ESO   juny 2,5% i al setembre 0% 
de suspesos. Resultats bons, tot i ser amb notes baixes. 

4t ESO informàtica juny 2,25% i al 
setembre 0% de suspesos. Bons resultats 

1r Batx   juny 23% i al setembre 15% 
de suspesos. Alumnat amb gran potencial i resultats destacables. 

2n Batx  9% al juny  i al setembre 
cap suspès 
 

Resultats acceptables 
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Avaluació 3a i ordinària (extraordinària pels de 2n de batxillerat)  
Departament Tecnologia 
Matèria Tecnologia i informàtica 
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El percentatge d’unitats desenvolupades durant el tercer trimestre ha sigut del 100% de les programades, 
amb la qual cosa el grau d’acompliment del total de les unitats del curs ha sigut el programat. 
 
 
Valoració global dels resultats: 
Els percentatges en tots els nivells al juny han millorat, només remarcar que el nivell pitjor és el 3r de l’ESO i 
1r BTX. I al setembre el percentatge  ha millorat sensiblement.  
 
 
Factors que poden haver distorsionat els resultats: 
Pendents:  

 Sí No 
El número de pendents és el previst en la programació del departament X  
El departament pensa prendre alguna mesura especial per millorar aquests resultats  X 

 
Actuacions previstes a partir de la valoració dels resultats del percentatge de suspesos: 
 
Factors que poden haver distorsionat el grau d’acompliment de la programació: 
 
Acompliment de la programació: 
 
 

 Sí No 
S’ha de modificar la programació?  X 
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Actuacions previstes a partir de la valoració del grau d’acompliment de la programació: 
Observacions 
 
 

Avaluació Extraordinària setembre 
Departament Tecnologia 
Matèria Tecnologia i informàtica 
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Valoració global dels resultats: 
 
Hi ha hagut una millora al setembre en tots els grups. 
 
 
Factors que poden haver distorsionat els resultats: 
Pendents:  

 Sí No 
El número de pendents és el previst en la programació del departament X  
El departament pensa prendre alguna mesura especial per millorar aquests resultats  X 

 
Actuacions previstes a partir de la valoració dels resultats del percentatge de suspesos: 
 
Factors que poden haver distorsionat el grau d’acompliment de la programació: 
 
 

BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

 Fira de Robòtica al CosmoCaixa. 4t d’ESO (Joan Pérez i Mario Domenech). A 2  
SI 

App’s experiències per a l’aula (Miguel Bosch i Joan Pérez). M 4 SI 
Mercat de la Tecnologia, Mercatec en la 15a edició, amb alguns alumnes de 
4t ESO ( Mario Domenech). A 1 SI 

L’hort del centre amb el que hi feien “algunes pràctiques” l’alumnat de 
l’USEE (Mario Domenech). A 5 SI 

Participació de l’alumnat en la visita a la Central Hidroelèctrica de Rialb A 5 SI 
Estació meteorològica, nova posta en marxa (Mario Domenech) M 4 SI 
 
• ACTIVITATS:  Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant. 
• IMPACTE:  A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el 

departament i la seva activitat. 

• VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en 
correlació amb l’esforç invertit. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: DEPARTAMENTS 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 33 DE 62 
 

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_Annex03_Departaments 

 

 
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 Consolidar el nombre d’alumnes amb un bon perfil que participi en 
La Fira de Robòtica. 8 4 

2 Inscripció de grup per al Mercatec a Lleida 10 4 
3 Participar en els premis treballs de recerca. 8 8 
4 Realització del material digital per a 3r ESO en les App’s i Moodle 9 9 
... Utilització del Moodle en tos els cursos 9 9 

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Sequir participant a la Fira de Robòtica Cosmocaixa (alumnes de 4t 
d’ESO) 

Inscripció i 
grup 

 

2 Mantindre el Moodle per a 4t de robòtica Tasques 
moodle 

 

3 Seguint participant en els concursos de treballs de recerca Inscripció de 
l’alumnat 

 

4 Participar en el concurs App’s mSchools Inscripció de 
grups 

 

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

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

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

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

  
NOM GRUP TEMA /TÍTOL TUTOR NOTA 

TdR 
Teruel Perarnau, 
Alex 

A Aplicació de l'energia geotèrmica 
en un habitatge unifamiliar 

MARIO DOMENECH 10 

Roque Comes, 
Joan 

A Composició creativa en 3D i 
animació de presentacions 

MARIO DOMENECH 10 

Moles Angrill, Marc A Disseny i implementació d'un 
quadcopter 

MARIO DOMENECH 10 

Justo Payo, Iago B Disseny i implementació d'un 
quadcopter 

MARIO DOMENECH 10 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: DEPARTAMENTS 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 34 DE 62 
 

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_Annex03_Departaments 

 

NOM GRUP TEMA /TÍTOL TUTOR NOTA 
TdR 

Travé Pujal, Miquel A Història i digitalització del so  JOAN  PEREZ 
CREMADES 

5 

Serra Arévalo, 
Òscar 

A Disseny d'un sistema autosuficient 
per combatre les emissions de 
gasos contaminants. 

JOAN  PEREZ 
CREMADES 

8 

Subirà Segon, 
Eduard 

B Disseny d'un sistema autosuficient 
per combatre les emissions de 
gasos contaminants. 

JOAN  PEREZ 
CREMADES 

8 

Alís Viladomat, 
Enric 

B Disseny, desenvolupament i 
funcionament d'un plató chroma de 
televisió 

JOAN  PEREZ 
CREMADES 

10 

Caminal Colell, 
Sergi 

B Disseny, desenvolupament i 
funcionament d'un plató chroma de 
televisió 

JOAN  PEREZ 
CREMADES 

10 

Vilarrubla Gaja, 
Albert 

  Construcció d'un receptor de 
ràdio AM 

MIGUEL BOSCH 9 

Clotet Armengol, 
Pol 

B Construcció d'una central hidràulica 
en una casa 

MIGUEL BOSCH 8 

Vidal Ribó, Albert   Construcció d'un patinet MIGUEL BOSCH 7 

 
Observacions: 
 
Treballs de recerca premiats fins a principi de juliol: 
     
- 24 de maig, 1r  Premi COAC: “Aplicació de l'energia geotèrmica en un habitatge unifamiliar”. D’Alex 
Teruel Perarnau i tutorat per Mario F. Domènech Valor. 
  
                      2n Premi COAC: “Composició creativa en 3D i animació de presentacions”. Joan Roqué 
Comes  i tutorat  per Mario F. Domènech Valor. 
 
 3r Premi COAC: “Disseny, desenvolupament i funcionament d'un plató chroma de televisió”. Enric 
Alís Viladomat i Sergi Caminal i tutorat per Joan Pérez Cremades. 
 
 
 
 

POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 

-  Mario Domenech ja ha organitzar els tallers, començant per les eines fent  en dos grans plafons d’aglomerat 
la fixació d’aquestes i així tindre-les més a mà. 
- Conxita i Mario han redistribuït el mobiliari a l’aula C002. 
- S’ha demanat també fer portes amb persiana dels armaris del taller C002, repintat de taules,...... 
 
- Fer una nova comanda de material: impressora 3D, LED’S,,....  
 

QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

CIENCIES SOCIALS 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r. ESO: Es preveu continuar amb el projecte iniciat en aquest curs: una 
atenció més individualitzada i  una major tutorització. 

2n.ESO: 
S’aplicarà el projecte iniciat a 1er. ESO el curs anterior: una atenció 
més individualitzada i  una major tutorització dins d’un projecte 
d’innovació iniciat pel centre 

3r. ESO: Es preveu millorar les tècniques d’estudi: resums i esquemes 
4t. ESO : S’introduiran les competències bàsiques 
1r. BTX (HM) : Introduir més activitats de comentaris de text 
1r. BTX (FC) Incentivar la participació dels alumnes a les exposicions orals 
1r. BTX (PS) S’intentarà fer la classe més participativa 

 2n.BTX HS,GG, HA i HF 
Es preveu utilitzar el llibre digital a Geografia i millorar els esquemes 
interpretatius en Power Point de Geografia i Història i les 
presentacions d’Història de l’Art  

1er.Batx/Bac 

S’ha estudiat la Història de França des de la Revolució Francesa 
(1789) fins a la Tercera República (1940).Es demanarà més treball 
per part dels alumnes, per tal d’agilitzar l’aprenentatge i veure en un 
curs la història de França dels segles XIX i XX. 

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO:  3,5 % suspesos Es preveu continuar amb el projecte iniciat en aquest curs: una 
atenció més individualitzada i  una major tutorització. 

2n.ESO: 5,7 % suspesos 
S’aplicarà el projecte iniciat a 1er. ESO el curs anterior: una atenció 
més individualitzada i  una major tutorització dins d’un projecte 
d’innovació iniciat pel centre 

3r. ESO: 4,5 % suspesos Es preveu millorar les tècniques d’estudi: resums i esquemes 
4t. ESO: 3 % suspesos S’introduiran les competències bàsiques 

1r.BTX-HM: 3,7 % suspesos  Complementar el material de classe amb informacions i activitats al 
moodle 

1r. BATX-PS: 0 % suspesos S’intentarà fer la classe més participativa 
1r.BTX-FC: 0 % suspesos Incentivar la participació dels alumnes a les exposicions orals 

2n.BTX-HS:  5,75% suspesos  Es preveu millorar els esquemes interpretatius en Power Point i els 
comentaris de text 

2n.BTX-GG: 0% suspesos   Es preveu utilitzar el nou llibre digital i millorar els esquemes 
interpretatius en Power Point 

2BTX-HA:  0% suspesos 
Complementar el material de classe amb informacions i activitats al 
moodle i millora de les presentacions d’Història de l’Art. Fent 
incidència especial als comentaris d’obres d’art. 

2BATX-HF: 0% suspesos Introduir més activitats de comentaris de text 
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

2BATX-GG: Visita guiada a la fàbrica SEAT de Martorell i a les caves 
Codorniu de Sant Sadurní d’Anoia (compartida amb Economia) Alt 5 SI 

1Batx: Visita a la ruta modernista de Barcelona Alt  5    NS 
1 ESO Visita al parc de la prehistòria de Tarascón Alt 5 SI 
    
    
    
    
 
• ACTIVITATS:  Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant. 
• IMPACTE:  A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el 

departament i la seva activitat. 

• VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en 
correlació amb l’esforç invertit. 

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

 

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS 

Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 

1 Seguir els objectius marcats per la programació didàctica  10 10 

2 Insistir en l’ús correcte del vocabulari propi de cada disciplina. 10 9 
3 Reforçar la correcció de l’expressió escrita i oral. 8 7 
4 Continuar amb el treball de les TIC com a eina didàctica. 8 7 
5 Treballar en l’educació de les habilitats socials i la cultura de l’esforç. 7 7 

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 
Continuar el  projecte d’innovació a 1er. d’ESO i estendre’l a 2on. 
d’ESO 

  

2 Seguir els objectius marcats per la programació didàctica    

3 Insistir en l’ús correcte del vocabulari propi de cada disciplina.    
4 Reforçar la correcció de l’expressió escrita i oral.    
5 Continuar amb el treball de les TIC com a eina didàctica.    
6 Treballar en l’educació de les habilitats socials i la cultura de l’esforç.    

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

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

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

 

 

 

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

Júlia Roquet Guardia 2BB Josefina Serra L’aeroport de la Seu d’Urgell 7 
Mónica Hilario Pisco 2BA Jordi Nistal Corea del Sud 10 

Ferran Romero González 2BC Jordi Nistal 

Refugiats i perseguits: les 
xarxes d’evasió durant la 
Segona Guerra Mundial a 

Andorra i l’Alt Urgell 

8 

Eric Vales Ramos 2BD Jordi Nistal Codi Penal i drets als EUA 9 

Sofia Giraldo Agudelo 2BC Jordi Nistal Guerrilla de les FARC i 
projecte de pau 9 

Arnau Galabert Gasch 2BD Jordi Nistal Història familiar del segle XX 9 

Georgina Boix Pié 2BC Jordi Nistal Història d’una vida 
estroncada per la guerra 10 

Xavier Albós Iscla  2BD Carmen González Dissidents del gènere 10 
Núria Bernada Sáiz 2BA Carmen González La mentida 9 

Alejandra Hoyos Novoa 2BD Carmen González Llenguatge dactilològic 10 
Alaia Rossell Esau 

Laia Grau Ribó 2BA Carmen González Nens en acollida 10 

Ángela Nadal Espinosa  2BD Carmen González Psicologia criminal 9 
     
 
Observacions (si s’escau) 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO 

S’ha portat a terme totes les unitats didàctiques programades. Hem 
pogut realitzar la programació planificada i no es preveu cap 
modificació. Per al curs vinent es proposa seguir realitzantl’activitat 
de piraguës amb 1r ESO com a contingut del bloc d’activitats a la 
natura tant a principi com a final de curs. 

2n ESO S’ha portat a terme totes les unitats didàctiques programades.  
3r ESO S’ha portat a terme totes les unitats didàctiques programades.  

4t ESO S’ha portat a terme totes les unitats didàctiques programades.Sense 
modificacions i no es preveuen canvis. 

1r Batx S’ha portat a terme totes les unitats didàctiques programades.Sense 
modificacions i no es preveuen canvis. 

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r ESO, 90,2% aprovats Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen 
modificacions. 

2n ESO, 92% aprovats  Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen 
modificacions 

3r ESO,  94,3% aprovats Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen 
modificacions 

4t ESO, 97,3% aprovats Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen 
modificacions 

1r Batx, 94,9% aprovats Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen 
modificacions 

 

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

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Activitat de piragüisme al Parc del Segre adreçada als alumnes de 1r ESO, 
2n ESO i 3r ESO. Activitat a les aigües tranquil·les amb una durada de tres 
hores per curs. Mes d’ocubre- maig.  Professores responsables Neus 
Soldevila i Nati Cuairan 
 

A 9 

 
Si 
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Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Marxes a peu amb 1r ESO, octubre Calvinyà- Llirt  i abril a la Bastida-. 
Professora responsable Nati Cuairan 
 

A 9 
 
Si 

Marxes a peu amb 3r ESO, octubre al Bosc de la Pinya  i l’altra a l’abril a 
Vilanova de Banat. Professores responsables Neus Soldevila i Nati Cuairan. 
 

A 9 
 
si 

Marxes a peu amb 4t ESO, octubre al rec dels 4 pobles  i  maig a la Freita. 
Professors responsable.  Eduard Isern 
 

A 9 
 
si 

Marxa a peu a Anserall amb 1r de batxillerat  A 9 si 
 
• ACTIVITATS:  Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant. 
• IMPACTE:  A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el 

departament i la seva activitat. 

• VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en 
correlació amb l’esforç invertit. 

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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS 

Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 

1 Realització de les diverses activitats i sortides programades fora 
del centre. 10 10 

2 Aconseguir la realització de totes les unitats didàctiques 
programades, tot i les condicions meteorològics. 10 10 

3 Participació activa dels alumnes a totes les classes d’educació 
física 9           9 

4    
...    

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1    

2 Realització de totes les sortides programades. 
La seva 
realització 

Nº de 
sortides 
fetes. 

3 Participació màxima de l’alumnat en les sortides programades. 
Control 
d’assistència 
a la sortida 

% de 
participació 
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Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

4 Aconseguir que els alumnes agafin gust per a l’activitat física i 
l’esport i en facin pràctica fora del centre. 

Anotació dels 
alumnes que 
fan pràctica 
continuada 
fora del 
centre 

% d’alumnes 
que realitzen 
esport fora 
del centre 

5 
Aconseguir que tots els alumnes  participin de les sessions, 
exceptuant els que per algun motiu mèdic no poden realitzar la 
pràctica. 

Anotació a 
cada sessió 
dels alumnes 
que no volen 
participar 
activament 
de les 
activitats 
proposades a 
classe. 

% d’alumnes 
que 
participen a 
les sessions. 

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

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

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

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

Mariona Falomí i Ivet 
Casanovas 1r BTX Neus Soldevila Els Ballets de Talló 10 

Gerard Palomo Vicente 1r BTX Eduard Isern Factors del rendiment 
competitiu en l’esquí de fons 10 

Anastasia Grabco 
1r BTX 

Eduard Isern La importància de 
l’alimentació en la vida 
esportiva 

9 

Aleix Baró 1r BTX Eduard Isern L’activitat física a la Seu 
d’Urgell 7 

Marc Guardis Díaz 1r BTX Eduard Isern Beneficis de la pràctica de la 
boxa 10 

Laia Vallvé Tomás 1r BTX Eduard Isern Com influeix l’esport en les 
persones discapacitades 8 

 
Observacions (si s’escau) 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

MÚSICA 

 

 

VALORACIÓ DE LES Programacions 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

Cant Coral  
Orquestra Iniciar l'aprenentatge de l'instrument durant el 1r trimestre 
  

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

S1 - 98% d'aprovats   
S3 – 99% d'aprovats  
S4 – 100% d'aprovats   

 

BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Ball Cerdà Intergeneracional – 7 d'octubre de 2017 M 10  
Recital de Nadal A 10  
Judici de Carnestoltes -  M 10  
Divendres a la Plaça del Rei A 10  
Teatre Musical S4 A 10  

 
• 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 el percentatge d'aprovats 10 10 
2 Mantenir l'orquestra i la coral del centre 10 10 
3    
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Nota: El grau de satisfacció s’ha de mesurar a través d’enquesta, qüestionari, ... 
 

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Reemprendre el projecte cobla   
2    

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

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

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

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL departament 

Alumnes Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

Mònica Felipó Barrio 2BATX D Narcís Mellado Els Luthiers 8 
     
     

 
Observacions (si s’escau) 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

EVP primer ESO Sense canvis, la programació s’ajusta al temari i els continguts s’han 
donat en el temps programat 

EVP segon ESO Sense canvis. Els continguts s’han donat en el temps programat 
EVP optativa  tercer ESO Pot variar l’optativa el proper curs 
EVP quart ESO Programació molt variable. Diversitat 

Dibuix artístic B1 Sense canvis, la programació s’ajusta al temari i els continguts s’han 
donat en el temps programat 

TGP B1 Sense canvis 

Cultura audiovisual B1 Sense canvis, la programació s’ajusta al temari i els continguts s’han 
donat en el temps programat 

Dibuix Tècnic B1 Sense canvis, la programació s’ajusta al temari i els continguts s’han 
donat en el temps programat 

Fonaments de l’Art B1 Llibre nou 

Dibuix artístic B2 Sense canvis, la programació s’ajusta al temari i els continguts s’han 
donat en el temps programat 

Cultura audiovisual B2 Sense canvis, la programació s’ajusta al temari i els continguts s’han 
donat en el temps programat 

Disseny B2 Sense canvis, la programació s’ajusta al temari i els continguts s’han 
donat en el temps programat 

Dibuix Tècnic B2 Sense canvis, la programació s’ajusta al temari i els continguts s’han 
donat en el temps programat 

Fonaments de l’Art B2 Anar avançant amb el nou llibre 
 
 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

EVP S1      83’3%     aprovats Resultats satisfactoris. (els suspesos son per manca d’entrega de 
treballs) Cal continuar així 

EVP S2      93’4%  aprovats Resultat molt satisfactori 
EVP S4      87’8%  aprovats Molta diversitat. Alumnes amb dificultats d’aprenentatge . 
DA   B1       95’2%  aprovats Resultats molt satisfactoris. Els suspesos són per abandonament 
TGP B1      90’5%   aprovats Resultats molt satisfactoris 

CA   B1       90’5% aprovats Resultats satisfactoris. (els suspesos son per manca d’entrega de 
treballs) Cal continuar així 

DT   B1       78’4%   aprovats 
Ha funcionat força bé tot i que s’evidencia diferència de rendiment 
entre els alumnes tecnològics i artístics. Potser caldria separar-los 
per modalitat per afrontar bé e temari 

FA   B1        76’2 %  aprovats Els suspesos han de treballar més o no s’han presentat 
DA   B2       85’7%  aprovats Resultats satisfactoris. Cal continuar així 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: DEPARTAMENTS 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 44 DE 62 
 

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_Annex03_Departaments 

 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

DI    B2       71’4%  aprovats Resultats satisfactoris. (els suspesos han deixat el curs a mig curs) 
Cal continuar així 

CA   B2       71’4%  aprovats Resultats satisfactoris. (els suspesos han deixat el curs a mig curs) 
Cal continuar així 

FA   B2       50%    aprovats Els suspesos han de treballar més o no s’han presentat 

DT  B2        91’7%   aprovats Resultats molt satisfactoris. Cal continuar així 

 
 
 
 

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

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

De 15 al 30 d’Octubre exposició al passadís EVP S1  “ La taca” 
I Cultura audiovisual B1 “Fotografia”     Susana Sánchez A 10 Sí 

 
Segona quinzena Novembre Exposició passadís B2 Dibuix Artístic “Dibuix 
descriptiu de formes vegetals. D.Balcells A 10 Sí 

4 de desembre 2017. Presentació del Picurt i xerrada: Com fer un guió a 
càrrec d’Albert Galindo. Alumnes de 1btx artístic.  Susana Sanchez A 10 Sí 

Desembre 2017 Concurs postals de Nadal S1 S2 S3 S4 B1Arts B2Arts. 
Guanyadora Anahi Guillermo S2B.  C. Costa, S. Sánchez, J. Feliu, D. 
Balcells 

A 10 
Sí 

Desembre 2017. Exposició passadís i aules de 1ESO dels Ornaments de 
nadal realitzats pels alumnes d’aquest mateix curs. Material: taps de suro 
Susana Sanchez 

A 10 
Sí 

18 de Gener 2018 Sortida Barcelona B1 i B2 Arts. Visita MACBA i exposició 
de l’artista Lita Cabellut a la fundació Vila Casas A 10 Sí 

Febrer 2018 Taller màscares carnestoltes EVP S2. C.Costa A 10 Sí 
Febrer 2018 Exposició instal·lacions TGP B1 Arts C.Costa A 10 Sí 
8 Març 2018 Taller dibuix figura masculina i femenina en motiu del dia de la 
dona . EVP S2 C.Costa A 10 Sí 

Primera quinzena Març Exposició passadís TGP B1 Aquarel·la Figura Egon 
Schiele  C. Costa A 10 Sí 

Segona quinzena Març Exposició passadís DA B2” Composició” . D. Balcells A 10 Sí 
9 i 10 d’abril 2018. Taller de curtmetratges a càrrec de Carles Bria 
(Blanquerna) pels alumnes de 2btx artístic.  Susana Sanchez A 10 Sí 

Abril .Sant Jordi. Taller de punts de llibre .EVP  S2. C. Costa A 10 Sí 
Segona quinzena Abril, exposició DA B2 Figura al passadís. D. Balcells A 10 Sí 
26 Abril. Xerrada Ricard Lobo sobre fotografia artística pel concurs  del 
col·legi d’arquitectes B1i B2 arts. S.Sánchez A 10 Sí 

Sortida al Taller La Tartera per fer proves d'estampació (cenotipia, serigrafia) 
24 abril i 15 de maig (4hores). TGP B1. C.Costa A 10 Sí 

Del 4 al 25 de Maig participació i exposició “ Mural col·lectiu 2018” a la sala 
La Cuina. S4 J.Feliu  A 10 Sí 

Primera quinzena Maig Exposició passadís DA B2 “ Figura i espai”. 
D.Balcells A 10 Sí 
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Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Segona quinzena Maig Exposició passadís DISSENY B2 “projectes”. 
S.Sánchez. A 10 Sí 

30 de Maig Entrega premis 12ª edició concurs COAC Arquitectura i 
urbanisme 
Primer Premi: “Primaris”Alumne: Judith Batllori 
Segon Premi: “Flor de Llum”Alumne: Maya Escofet Galera 
Tercer Premi: “Panellets de Colors”Alumne: Yasmina Pons Fernàndez 
 

A 10 

Sí 

18 Juny. Projecció al cine Guiu dels curts i stopmotion dels alumnes de B1 i 
B2, Cultura Audiovisual. S.Sánchez A 10 Sí 

 
• 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 

Participació en el projecte de coordinació de  
Primer d’ESO amb l’objectiu de millorar el 
rendiment i satisfacció de l’alumnat, famílies i 
professorat. 

10 
Participar com a mínim a 2 dels 

mini-projectes 
10 

2 Millorar en la utilització de les TIC a l’aula 10 

Utilització del Moodle com a 
mínim a una assignatura 

S’ha fet a S3  
 10 

3 Continuar harmonitzant els continguts del 
mateix nivell 10 

S’ha assolit perquè ha estat un 
sol professor el que ha donat 

tots els grups d’un mateix nivell 
10 

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Millora metodologies TIC a l’aula 

Nombre de 
programes 
plataformes i 
APP utilitzats 

 

2 Millora satisfacció alumnat Enquestes  
3 Millora satisfacció equip humà que hi treballem Enquesta  
4    
5    
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Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

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

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

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

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

Hussnain shafqat B2C I.Bonet i C.Costa “L’Anime i el Manga” 9 
Adriana Rodriguez B2A I.Bonet i C.Costa “L’Obra de Salvador Dalí” 9 
Alba Garcia B2A I.Bonet i C.Costa “Fotografia” 6 
Kilian Visanzay i Joel 
Jimenez B2A S.Sánchez “Creació d’un curtmetratge” 10 

Ariadna Rodriguez B2A D.Balcells “Els sentiments del Jazz” 10 
Míriam Estrada B2A I.Bonet i C.Costa “El món del curtmetratge” 3 
     
 
Observacions (si s’escau) 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

SANITARI 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

Crèdit C1 Documentacio C1 El tema compraventa i IVA es redundant a FOL cal determinar 
qui la realitza prioritàriament. 

Crèdit C2 Esser Humà  Escurçar la programació de farmacologia 2h i l’impacte de l’última 
setmana 

Crèdit C3 Benestar del Pacient  Es manté 
Crèdit C4 Cures Bàsiques  Es manté 
Crèdit C9 Odontologia  Es canvien unitat Didàctiques 
Crèdit C6 Higiene  correcte  
Crèdit de Sintesi  correcte 
Crèdit FCT  correcte 
  
 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

1r CAI-APD-A 
Promocionen:60% 
Promocionen amb pendent:36% 
Repeteixen/ abandonen:40% 

-Utilitzar les hores de tutoria de grup per fer un seguiment més 
exhaustiu dels alumnes i aprofitar la tutoria més propera amb les 
famílies especialment als alumnes amb problemes. 
-Millorar l’orientació pedagògica prèvia al cicle en l’ESO. 
-A l’inici de curs en la preavaluació, realitzar un assessorament amb 
els alumnes que tinguin dificultar, per desmatricular-se  de matèries 
per facilitar els aprenentatges. 
-Mantenir de la figura de tutor de taller per part de l’alumnat per 
recullir tot el material i endreçar l’aula. 
-A l’inici de les classes deixar els telèfons mòbils apartats en un 
armari a classe. 
 

1r CAI-APD-B 
Promocionen:83% 
Promocionen amb pendent:41 % 
Repeteixen/ abandonen:17% 
2n CAI-APD-A-B 
Titula CAI:66% titula APD:49% 
no titula: CAI:34% No titula APD 
51% 
 
Hi ha molts alumnes de 2n que no titulen degut a que els hi falta FCT únicament  
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

    
Visita AREMIS-ASPROS A 10 Si 
Promoció a 4 ESO casa A 10 Si 
Promoció Andorra  M 1 Si 
Visita Seu, circuit motorsensorial M 10 Si 
    
    
 
• ACTIVITATS:  Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant. 
• IMPACTE:  A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el 

departament i la seva activitat. 

• VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en 
correlació amb l’esforç invertit. 

 
Altres aspectes o qüestions a destacar (si s’escau) 
 
-L’orientació a Andorra, caldria anar a tots els llocs possibles i planificant-ho amb els centres a inici de curs. 
-Mantindre l’organització de l’aula. 
-Les sortides es realitzaran cada any una a primer i una a segon de AREMI i ASPROSl. 
 
 
 

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS 

Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 
1 Reduir el nombre de absentisme i abandonaments 1 1 
2 Millorar l’aprenentatge cooperatiu 10 10 
3 Potenciar TIC i TAC 8 8 

4 Treball per projectes entre SAN-SSCC a 1r CAI-APD al segon 
trimestre. 1 1 

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Reduir el nombre de absentisme i abandonaments 
% alumnes 
que 
abandonen 

23% 

2 Millorar l’aprenentatge cooperatiu 

Fitxes 
d’autoavaluac
ió i treball 
conjunts 

% i nombre 
respectivame
nt 

3 Potenciar TIC i TAC Treballs/activi
tats 

1 treball 
min/crèdit 

4 Treball per projectes entre SAN-SSCC a 1r CAI-APD al segon 
trimestre. 

Treball 100% 
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Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

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

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

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

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

     
     
     
     
     
 
Observacions (si s’escau) 
 
 
 
 
 

POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 

-Millorar la connexió wifi a les aules c-101 c-102, c103 
-Arreglar el cablejat de les caixes dels ordinadors (verdes) de la c-101, c-102, c-103. 
-Reubicar els espais al taller per millorar la eficiència en pràctiques, eliminant taules i cadires, utilitzant el 
lavabo adaptat de la 1 planta per fer pràctiques. 
-Utilització de l’aula C-101 per fer pràctiques únicament. 
-comprar altaveus o arreglar el só de les aules c-101,c-102 
-Les assignatures comunes que solen convalidar-se d’altres CF (FOL, EIE, 1r AUX,…), situar-les als extrems 
de l’horari del dia, per a que els alumnes que les tenen convalidades no tinguin forats als horaris. 
-No fusionar grups de CFGM i CFGS pel MP “1r Auxilis”. 
-No posar molta carrega horària a un professor en el mateix grup/CF. 
-Intentar que el professor no tingui més de 2 hores seguides en el mateix grup 
-Evitar que els crèdits de CAI (C6-C3 –C4) NO coincideixin en el mateix temps en els dos grups, per evitar un 
solapament i així poder  utilitzar el taller c-101 per pràctiques. 
-Millora del material didàctic dels ninots, degut al seu mal estat. 
-Possibilitat d’eliminar els armariets dels lavabos de la c-101, per posar  un armari tancat per material. 
-Revisió de totes les persianes de les aules c-101 i c-102.  
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

M06 Desenvolupament cognitiu i 
motor No hi ha cap proposta  

M08 Habilitats socials No hi ha cap proposta (no es realitzarà el proper curs) 
M07 Desenvolupament socioafectiu  No hi ha cap proposta (no es realitzarà el proper curs) 
M05 Expressió i comunicació  No hi ha cap proposta (no es realitzarà el proper curs) 
M01 Organització de l’atenció a les 
persones en situació de 
dependència  

No hi ha cap proposta  

M04 Suport psicosocial  No hi ha cap proposta  
M05 Característiques i necessitats 
de les persones en situació de 
dependència  

No hi ha cap proposta 

M06 Teleassistència  No hi ha cap proposta 
M07 Suport domiciliari  No hi ha cap proposta 
M0 Suport a la comunicació  No hi ha cap proposta 
M09 Destreses socials  No hi ha cap proposta 
M010 Primeres auxilies  No hi ha cap proposta 
 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

EDI 1r 100% aprovats (passen a 2n 
curs)  

EDI 2n 100% aprovats (titulen)  
APD 1rA 61% (passen a 2n curs) 
(promocions amb pendents 36%) 
(39% no passen de curs) 

 

APD 1rB 83% (passen a 2n) (41% 
promocionen amb pendents)  (17% 
no passen) 

 

APD 2n 48% (titulen) (52% els falta 
només les FCTs)  
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Promoció 4r ESO  A 10 Sí 
Promoció Andorra (tots els centres possibles i iniciar-la en començar curs) M 1 Sí 
Circuit motor-sensorial M 10 Sí 
Aremis-ASPRO  M 10 Sí 
Hora del conte M 10 Sí 
Dia de la Primavera  A 10 Sí 
    
 
• 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) 
Orientacío Andorra fer-la a tots els centres possibles i iniciar-la en començar el curs (setembre)  
Sortides cada any, una a 1r i altra a 2n Aremis-ASPROS 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS 

Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 
1 Reduir l’absentisme  1 1 
2 Millorar l’aprenentatge cooperatiu  5 5 
3 Potenciar les TIC i les TAC 8 8 
4 Treballar per projectes conjuntament CAI-APD 5 5 
...    

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

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Reduir l’absentisme 
% alumnes 
que 
abandonen  

23% 

2 Millorar l’aprenentatge cooperatiu 
Fitxes 
d’autoavaluac
ió i activitats  

% i nombre 
respectivame
nt 

3 Potenciar les TIC i les TAC 
Treballs i 
activitats 

Mínim un 
treball Unitat 
Formativa 

4 Treballar per projectes conjuntament CAI-APD Treball  100% 
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Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

5 Cursos de Formació  Nombre de 
cursos  

2 cursos  

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

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

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

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes 
Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

Gerard Castillo Miralles  2BAT-
A 

Blai Nebot Educació Emocional  10 

Antoni Fernández Ribó 2BAT-
C 

Blai Nebot Els trastorns mentals durant 
l’adolescència  7 

Thais Oste Gil 2BAT-
C 

Blai Nebot L’aprenentatge infantil 8 

Helena Tajes Martin  1BAT-
C 

Blai Nebot Els fills i la violència de 
gènere 8 

Valentina España Villa  2BAT-
D 

Blai Nebot La depressió segons la teoria 
explicativa de Seligman 8 

 
Observacions (si s’escau) 
 
 
 
 
 

POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 

MILLORAR LA CONNECCIÓ WIFI, REVISAR PANYS ARMARI, ALTAVEUS TALLER PRÀCTIQUES (101-102) 
SIMULADOR M06 TELEASSISTÈNCIA  
 
 
 
 

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

 
Els dimecres obrir la cantina i disposar d’un microones. 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT 

INFORMÀTICA 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

SMXMP01  
Muntatge i manteniment d'equips 

- Aules: fer les classes de hardware al costat del magatzem (aula 
CS05) per evitar trasllats innecessaris de material.  
- Testers: els multímetres dels que disposem actualment estan tots 
fets malbé menys un. 
- ISO's amb software: Windows, Ubuntu, Hiren's, etc. posats en el 
disc dur NAS en xarxa. 
- Eines de manteniment de hardware: testejadors de plaques base, 
comprovadors de ports USB, etc. 
- Canyelleres anti-estàtiques (no n'hi ha per tots els alumnes) 
 

SMXMP02  
Sistemes operatius monolloc 

- Incloure activitats per HLLD. 
- Entre SO i Muntatge – fer CISCO HW 
- Reduir nombre d’activitats per crear una activitat-projecte per 
UF2 i UF3 

SMXMP03 
Aplicacions ofimàtiques 

- Fer canvi d’ordre d’UF. UF3-UF1-UF2-UF4-UF5-UF6. 
- Aprofitar UF6 per fer vídeo promocional del cicle. 

SMXMP04  
Sistemes operatius en xarxa Cap proposta. 

SMXMP05  
Xarxes locals 

- Reduir activitats a la UF2. 
- Que el Curs CISCO quedi com activitat d’ampliació. 

SMXMP06  
Seguretat informàtica - Adaptar UF3 a la nova llei de protecció de dades 

SMXMP07  
Serveis en xarxa 

- Tenir en compte que els de 2on de SMX no han fet M4 i els de 
3er si. 

SMXMP08  
Aplicacions web 

- Unificar activats en UF1 i UF2. 
- Revisar ordre UFs 

SMXMP12  
Síntesi SMX Petits ajustos de les entregues parcials 

ASIXMP01/DAMMP01  
Implantació de sistemes operatius 

Coordinar programacions d’M1 ASIX i M5 ASIX per Windows 
Client 

ASIXMP02/DAMMP02 
Bases de dades Mirar si es poden ficar més HDLD a l’UF1. 

ASIXMP03/DAMMP03  
Programació Realitzar algun projecte de centre en la UF3. 

ASIXMP01/DAMMP01  
Llenguatge de marques Cap proposta 

ASIXMP05  
Fonaments de maquinari Continuar amb la formació d’Arduino – Raspberry Pi 

ASIXMP06  
Administració de sistemes 
operatius 

Cap proposta 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: DEPARTAMENTS 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 54 DE 62 
 

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_Annex03_Departaments 

 

PROGRAMACIÓ Proposta de Millora pel pròxim curs 

ASIXMP07  
Planificació i administració de 
xarxes 

Afegir CISCO com a criteri d’avaluació 

ASIXMP08  
Serveis de xarxa i Internet 

- Coordinar pràctiques amb M11. 
- UF4-Crear un vídeo promocional del cicle. 

ASIXMP09  
Implantació d'aplicacions web Afegir activitats especifiques de seguretat web. 

ASIXMP10  
Administració de sistemes gestors 
de bases de dades 

Fer més activitats practiques a la UF1 i reduir teoria 

ASIXMP11  
Seguretat i alta disponibilitat Implementar algun projecte de seguretat al centre. 

ASIXMP14  
Projecte d'ASIX Fer el treball per parelles. 

 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA 

 
Nivell i grup 
Muntatge i manteniment d'equips SMX SMX1 M1         

Crèdit /M. Prof M1 M1#UF1 M1#UF2 M1#UF3 M1#UF4 M1#UF5 M1#UF6 
Alumnes avaluats   18 20 20 20 20 20 
Alumnes suspesos   6 6 5 6 8 9 
% suspesos   33,33% 30% 25% 30% 40% 40% 

        
Nivell i grup 
Sistemes operatius monolloc SMX SMX1 M2        

Crèdit /M. Prof M2 M2#UF1 M2#UF2 M2#UF3       
Alumnes avaluats   21 22 22    
Alumnes suspesos   10 10 10    
% suspesos   47,62% 45,45% 45,45%       
           
Nivell i grup 
Aplicacions Ofimàtiques SMX SMX1      

Crèdit /M. Prof M3 M1#UF1 M1#UF2 M1#UF3 M1#UF4 M1#UF5 M1#UF6 
Alumnes avaluats   22 22 22 22 22 22 
Alumnes suspesos   6 6 5 7 8 5 
% suspesos   27,27% 27,27% 22,73% 31,82% 36,36% 22,72% 
        
Nivell i grup:   Xarxes locals SMX SMX1 M5       
Crèdit /M. Prof M5 M5#UF1 M5#UF2 M5#UF3     
Alumnes avaluats   22 22 22    
Alumnes suspesos   6 8 6    
% suspesos   27,27% 36,36% 27,27%       

 
Nivell i grup:   Xarxes locals SMX SMX2 M5       
Crèdit /M. Prof M5 M5#UF1 M5#UF2 M5#UF3     
Alumnes avaluats   22 22 22    
Alumnes suspesos   12 14 14    
% suspesos   55% 64% 64%       
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Nivell i grup: Sistemes Operatius en Xarxa SMX SMX2 M5       
Crèdit /M. Prof M4 M4#UF1 M4#UF2 M4#UF3  M4#UF4   
Alumnes avaluats   22 22 22 22   
Alumnes suspesos   14 14 14 15   
% suspesos   64% 64% 64%  68%     

 
Nivell i grup: Seguretat  SMX SMX2-3 M6     
Crèdit /M. Prof M6 M6#UF1 M6#UF2 M6#UF3 M6#UF4 M6#UF5   
Alumnes avaluats (tots)   24 25 25 27 27   
Alumnes suspesos (tots)   7 6 7 14 16   
% suspesos   25% 24% 28% 52%  59%   

 
Nivell i grup: Aplicacions Web SMX SMX23 M8         
Crèdit /M. Prof M8 M8#UF1 M8#UF2 M8#UF3 M8#UF4 M8#UF5   
Alumnes avaluats (tots)   22 22 23 22 23   
Alumnes suspesos (tots)   4 4 5 6 7   
% suspesos   18% 18% 22% 27% 30%   

 
Nivell i grup: Serveis en Xarxa        

Nivell i grup SMX SMX23 M7         
Crèdit /M. Prof M7 M7#UF1 M8#UF2 M8#UF3 M8#UF4    
Alumnes avaluats (tots)   25 26 26 25    
Alumnes suspesos (tots)   7 11 11 11    
% suspesos   28% 42% 42% 44%    

 
Nivell i grup: Projecte SMX SMX23 M12         
Crèdit /M. Prof M12 M12#UF1           
Alumnes avaluats (tots)   24           
Alumnes suspesos (tots)   14           
% suspesos   58%           

 
Nivell i grup: Sistemes 
Informàtics 

DAM1           

Crèdit /M. Prof M1 M1#UF1 M1#UF2 M1#UF3    
Alumnes avaluats (tots)   12 12 12   
Alumnes suspesos (tots)   3 6 5   
% suspesos   25% 50% 42%     

       
Nivell i grup: Bases de Dades  DAM1         
Crèdit /M. Prof  M2 M2#UF1 M2#UF2 M2#UF3     
Alumnes avaluats (tots)   12 12 15   
Alumnes suspesos (tots)   1 3 5   
% suspesos   8% 25% 42%     

       
Nivell i grup: Programació  DAM1         
Crèdit /M. Prof  M3 M3#UF1 M3#UF2 M3#UF3     
Alumnes avaluats (tots)   12 12 12     
Alumnes suspesos (tots)   5 6 7     
% suspesos   42% 50% 58%     

       
Nivell i grup: Llenguatges de 
Marques i sistemes de gestió 
d’informació 

 DAM1         

Crèdit /M. Prof  M4 M4#UF1 M4#UF2 M4#UF3     
Alumnes avaluats (tots)   12 13 13     
Alumnes suspesos (tots)   5 5 4     
% suspesos   42% 42% 33%     
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Nivell i grup: Fonaments de 
maquinari   ASIX2        

Crèdit /M. Prof  M5 M5#UF1 M5#UF2 M5#UF3     
Alumnes avaluats (tots)   8 8 9     
Alumnes suspesos (tots)   0 0 1     
% suspesos   0% 0% 11,11%     

       
Nivell i grup: Administració de 
sistemes operatius   ASIX2 M6       

Crèdit /M. Prof   M6#UF1 M6#UF2       
Alumnes avaluats (tots)   9 10       
Alumnes suspesos (tots)   4 4       
% suspesos   44% 40%       

       
Nivell i grup: Planificació i 
administración de xarxes   ASIX2 M7       

Crèdit /M. Prof   M7#UF1 M7#UF2 M7#UF3     
Alumnes avaluats (tots)   7 8 9     
Alumnes suspesos (tots)   1 1 1     
% suspesos   14% 12,5% 11,11%     

       
Nivell i grup: Serveis de xarxa i 
internet   ASIX2 M8       

Crèdit /M. Prof   M8#UF1 M8#UF2 M8#UF3 M8#UF4   
Alumnes avaluats (tots)   10 11 10 10   
Alumnes suspesos (tots)   0 1 0 1   
% suspesos   0% 9% 0% 10%   

       
Nivell i grup: Implantació 
d’aplicacions web  

  ASIX2 M9       

Crèdit /M. Prof   M9#UF1 M9#UF2       
Alumnes avaluats (tots)   10 9       
Alumnes suspesos (tots)   2 3       
% suspesos   20% 33,33%       

       
Nivell i grup: Administració de 
Bases de Dades   ASIX1        

Crèdit /M. Prof   M10#UF1         
Alumnes avaluats (tots)   6     
Alumnes suspesos (tots)   2     
% suspesos   33,33%         

       
Nivell i grup: Seguretat i alta 
disponibilitat   ASIX2 M11       

Crèdit /M. Prof   M11#UF1 M11#UF2 M11#UF3 M11#UF4   
Alumnes avaluats (tots)   7 9 10 9   
Alumnes suspesos (tots)   1 3 5 5   
% suspesos   14% 33,33% 50% 56%   

       
Nivell i grup: Projecte 
d’administració de sistemes 
informàtics en xarxa  

  ASIX2 M14       

Crèdit /M. Prof   M14#UF1         
Alumnes avaluats (tots)   12         
Alumnes suspesos (tots)   7         
% suspesos   58%         
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RESULTATS ACADÈMICS  
Grups i resultats genèrics del departament 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

 
SMX1 
Grups amb alumnes molt diversos.  
Un subgrup els resultats han estat 
satisfactoris, en canvi, els de l’altre 
subgrup son més que millorables. 
 
En general, la convivència del grup 
va millorar quan van marxar dels 
seus integrants, els quals 
distorsionaven el grup.  
 
Alguns van abandonar sense donar-
se de baixa, distorsionant alguns 
percentatges. 
 

• Continuar amb l’esforç de fer un seguiment específic dels 
alumnes de 1r.   

 
• Fer projectes integrats entre mòduls. 

 

• Compactar l’horari d’exàmens finals. 

SMX2 
Els curs s’ha desenvolupat dins de la 
normalitat. 

• Gent que inicialment no tenia intenció de fer informàtica i 
que havien d’estar matriculats a SMX2, han distorsionat els 
números.  

• Fer projectes integrats entre mòduls. 
• Orientació cap al GS d’informàtica que es realitza al centre 

 
 
SMX3 
En el curs actual, alguns alumnes 
han prioritzat el CAS sobre SMX. 
 

• Orientació cap al GS d’informàtica que es realitza al centre 
• Fer objectius i entregues mensuals pel CS, per d’aquesta 

manera tutoritzar millor el crèdit de síntesis. 
 

 
DAM1 
S’ha de tenir en compte que la 
majoria del grup classe combinen 
jornades laborals completes amb els 
estudis DAM. 
 

• Bon grup. Tenir en compte possibles ofertes de feina, 
combinar amb treball. 
 

• Controlar l’assistència i ser més estrictes amb la pèrdua de 
l’avaluació continua. 

 
ASIX2 
S’ha de tenir en compte que la 
majoria del grup classe combinen 
jornades laborals completes amb els 
estudis d’ASIX. 
 

• Fer un seguiment més específic amb alumnes que treballen i 
fa més imprevisible el seu comportament depenent de la seva 
feina.  

 
• Controlar l’assistència i ser més estrictes amb la pèrdua de 

l’avaluació continua. 

 
 
I en general, incidir més a la tutoria (principalment a 1r curs de cada cicle, més concretament amb els alumnes 
amb matèries pendents).  
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Intercanvi amb Oulx (Itàlia) A 9 S 
Setmana FP A 9 S 
Sortides Empreses Comarca M 9 S 
Congrés ciberseguretat Andorra M 9 S 
Programa-me A 9 S 
Col·laboració EDFOR M 8 S 
Visita Supercomputador Marenostrum M 8 N 
Tàllers d’orientació a CFGM a 3er i 4rt d’ESO A 9 S 

 
 
 
• 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 Incorporació noves empreses a FP DUAL 10 9 

2 Incrementar visita a empreses locals 0 0 
 
 
Nota: El grau de satisfacció s’ha de mesurar a través d’enquesta, qüestionari, ... 
 

Núm. Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Incorporació noves empreses a FP DUAL Nº empreses 
noves 

1 

2 Incrementar visites a empreses locals Nº visites 1 
3 Incrementar mobilitats de FCT Nº mobilitats 7 
    

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

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

• Índex: % d’acceptació 
 
Observacions (si s’escau) 
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA  ECONOMIA 

 

 

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS 

PROGRAMACIÓ 

% 
Compliment 
Progr 
 U. Realitz./ 
U. Planif. 

Proposta de Millora pel pròxim curs 

2n ESO Emprenedoria 100  
 Batx   

    EE 1r  100  
    Econ 1r 100 -Incrementar els debats a l’aula. 

    EE 2n 100 -Incrementar els exercicis d’anàlisi financer amb 
empreses conegudes. 

GA 1   
M1 COMUNIC.  EMPRESARIAL 100 -Incrementar els exercicis de presentació oral 

M2 COMPRA-VENDA 100 -Incrementar l’ús de programes de  gestió empresarial. 
 

M5 TÈCN. COMPTABLE 100 -Utilitzar diferents programes de comptabilitat. 
 

M10 EMPRESA ADMINISTRACIÓ 100  
   

GA 2    
M4 OPER. TRESORERIA 100 -Incrementar l’ús del full de càlcul. 
M6 TRACT. DOCUMENTACIÓ 100 -Utilitzar el programa Cont4 (mòdul gestió comptabilitat). 

M3 RR.HH 100 -Implementar les tic en la recerca i gestió dels recursos 
humans 

M8 OPERAC. SUPORT 100  
M11 EMPRESA AULA 100 -Incrementar l’ús de programes de  gestió empresarial. 
M12 FOL 100  

   
 

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADEMICS I PROPOSTES DE MILLORA  

RESULTATS ACADÈMICS  

Grups i resultats genèrics del 
departament 

% susp +NP Proposta de Millora pel pròxim curs 

ESO 2n Emprenedoria 0  
 Batx   

         EE 1r C 
         EE 1r D 

7 
12 

-Incrementar la participació en diverses formes de 
l’alumnat en la classe. 

         ECON 18 - Els treballs exposats a classe incrementaran  1 punt  la 
nota dels exàmens. 

         EE 2n 0 - Els treballs exposats a classe incrementaran  1 punt  la 
nota dels exàmens. 

GA 1A  -Aquest any el nivell acadèmic i els resultats de GA1 han 
estat molt satisfactoris. 
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RESULTATS ACADÈMICS  

Grups i resultats genèrics del 
departament 

% susp +NP Proposta de Millora pel pròxim curs 

M1 COMUNIC.  EMPRESARIAL   
UF1 
 UF2 
 UF3 
UF4    

 
0 
7 
7 
7 

-L’ exercici de simulació ponderada com un examen en 
la nota de l’última UF. 

M2 COMPRA-VENDA 
UF1 
UF2 
UF3 

 
7 
7 
7 

-L’ exercici de simulació ponderarà com un examen en la 
nota de l’última UF. 

M5 TÈCN. COMPTABLE 
UF1 
UF2 
UF3 

 
0 
7 
7 

-L’ exercici de simulació ponderarà com un examen en la 
nota de l’última UF. 

M7  TRACTAM. INFORMÀTIC 
UF1 
UF2 
UF3 

 
0 
0 
6 

 

M10 EMPRESA ADMINISTRACIÓ 
UF1 
UF2 
UF3 
UF4 

 
0 
6 
6 
6 

 

M12 FOL 
UF1 
UF2 

 

 
20 
20 

 

GA 2    
M3   RR HH 
UF1 
UF2 
UF3 

21 
15 
21 

. 

M4   GESTIÓ TRESORERIA 
UF1 
UF2 
UF3 

 
38 
42 
22 

 

M6  DOCUMENTACIÓ 
COMPTABLE 
UF1 
UF2 
UF3 
UF4 

 
21 
38 
27 
33 

. 

M8 OPERAC. SUPORT 
UF1 
UF2 

 
15 
21 

. 

M11 EMPRESA AULA 
UF1 

 
22  

M12 FOL 
UF1 
UF2 

31 
20  

  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: DEPARTAMENTS 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 61 DE 62 
 

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_Annex03_Departaments 

 

 

BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O 

FORA DE L’AULA) 

Activitats Impacte Valoració 

Es 
proposa 

pel 
pròxim 

curs 

Visita empresa Cooperativa de Guissona 1r GA. A 10 SI 
Visita SEAT 2n batxillerat . A 10 SI 
Jornades de FP Tota la FP. A 10 SI 
    
    

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

ha tingut en el departament i la seva activitat. 
● VALORACIÓ: D’1(poc satisfet) a 10(molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els 

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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS 

Núm. Objectius curs 
Grau de 

assoliment 
d’1 a 10 

Grau de 
satisfacció 

d’1 a 10 

1 Incrementar l’ús dels mòduls de Facturació i Magatzem del 
programa Cont4 6 6 

2 Incrementar el nombre de mòduls participants a l’exercici 
transversal de simulació a 1r  6 6 

3 Promoció a 3r i 4t d’ESO de la FP de Gestió Administrativa 10 10 
4    
5    

 
N
ú
m
. 

Objectius proper curs Indicador Índex 

1 Millorar els resultats acadèmics 
 Notes % Suspesos 

2 Simulació d’empreses (M12 Aula empresa) 
Enquesta de 
satisfacció 
alumnes 

Valoració 1 
al 10 

3    
4    
5    
 
● Els objectius han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria 

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

 
Observacions (si s’escau) 
 
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1718 

ANNEX: DEPARTAMENTS 

CODI: MAC 

DATA: 10/11/2018 

VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 62 DE 62 
 

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_Annex03_Departaments 

 

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT 

Alumnes Nivell i 
grup 

Tutor  
del treball 

Títol  
del treball 

Nota 
obtinguda 

Gravet, Roger 2n D R. Calvo La Coop. Cadí als mercats 
internacionals 10 

Ribó, Aleix 2n C R. Calvo Pressupostos municipals 7 
Markovik, Luka  2nC i A M.A. Ortíz Projecte empresarial: motxilla 

ergonòmica 10 

Markovik, Ivo 2nC i A M.A. Ortíz Projecte empresarial: motxilla 
ergonòmica 10 

Cornes, Kevin 2n D S. LLombart Compra-venda de béns a 
Andorra 7 

Garcia, J.  2n C M.A. Ortíz Contraban de tabac 9 
Ribó Cl. 2n C M.A. Ortíz Contraban de tabac 9 
Marsino, R.  2n C M.A. Ortíz Creació d’una empresa 7  
 Rey, F. 2n C M.A. Ortíz Creació d’una empresa  10 
Caballero, S.  2n C S. LLombart Projecte empresarial 7 
 Fernández, J. 2n C S. LLombart Projecte empresarial 7 
 
 
 
 
 


