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1.- Objectius Generals de l’Institut: PROJECTES
Escola Verda – Projecte Innovació Educativa Educació Ambiental
Aquest curs vam dedicar bona part del temps d'escola verda a muntar un nou crèdit de síntesi per primer
d'ESO sobre el malbaratament alimentari, tot i que al final, no el vam poder aplicar amb l'alumnat per culpa
de la pandèmia de la COVID-19.
Teníem previst, també d’organitzar una nova acció a Batxillerat, que el desenvolupament de la pandèmia va
desbaratar.
Les dues accions concretades són aquestes:
Nom acció #1: Crèdit de síntesi de 1r d'ESO: Malbarates o aprofites?
Any d'inici de l'acció: 2020
Objectiu del PES:


Evitar el malbaratament alimentari domèstic mitjançant la compra responsable i l’aprofitament de
restes alimentaris.

Objectius específics d'aquesta actuació:
1. Identificar comportaments i accions de malbaratament general, inclòs l’alimentari.
2. Valorar les accions socials com el banc dels aliments.
3. Identificar què porten els aliments manufacturats i triar l’envàs més adequat. Evitar, si es pot, els
plàstics a l’hora de comprar.
4. Identificar l’origen dels aliments.
5. Executar receptes senzilles que reaprofiten restes d’aliments.
6. Aprendre a planificar i executar una tasca en grup.
7. Presentar la informació en format digital a la resta de companys.
Breu descripció:


En quatre dies visitarem el banc dels aliments, reflexionarem a l’entorn de diferents documents i
tallers sobre el malbaratament alimentari, els envasos dels productes alimentaris, l'origen dels
aliments i ens convertirem en aprenents de cuiners.

Què avalueu:


El treball final s'avaluarà mitjançant un vídeo que l’alumnat haurà d’elaborar a partir del que ha anat
aprenent.

Nom acció #2: Activitats sobre sostenibilitat dins la matèria de Ciències pel món contemporani a 1r de
BAT
Any d'inici de l'acció: 2019
Objectiu del PES:


Argumentar i debatre sobre la relació entre el desenvolupament sostenible, els patrons de consum i
el model energètic, identificant els conflictes associats a les diferents percepcions, estratègies i
alternatives proposades per als problemes socioambientals a diferents escales.
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Objectius específics d'aquesta actuació:
1. Analitzar algunes interaccions actuals entre l’ésser humà i la natura: tipus d’impactes i valoració de
mesures correctores.
2. Calcular i comparar el consum d’energia en diferents societats.
3. Valorar els beneficis i les limitacions de l’ús de les energies renovables.
4. Caracteritzar les diferents concepcions del desenvolupament sostenible.
5. Relacionar les estratègies de desenvolupament i els conflictes socials.
6. Valorar de manera crítica el paper dels moviments ambientalistes i de les polítiques mediambientals
d’àmbit internacional i local.
Breu descripció:


Recerca sobre iniciatives sostenibles: Bla bla car, Car sharing, Cistella ecològica, Sostres verds,
Ethical time, Horts comunitaris, Bicing, Wallapop... Plantejar una iniciativa ambiental
contextualitzada al poble. Arquitectura sostenible. Partint d'un vídeo del QQC, l'alumnat ha de
dissenyar un edifici públic o privat que sigui sostenible.

Què avalueu:


Avaluació mitjançant un treball final escrit

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

Educació per a la salut
Veure Eixos transversals de tutoria

Salut i Escola – Consulta Oberta
Per setè any consecutiu hem dut a terme la Consulta Jove, coordinat per la professora Mercè Cerqueda.
Aquesta consulta consisteix en atendre l’alumnat que tingui qualsevol tipus de problema i derivar-lo a
l’especialista que millor el pugui atendre. Aquesta iniciativa va sorgir fa 8 cursos per activar la consulta oberta
que els darrers anys no assistien gaires alumnes.
Els objectius de la Consulta Jove són detectar problemes en l’alumnat i ajudar a solucionar-los. La solució
moltes vegades ve només escoltant als nois i noies. Altres vegades pot haver una situació més complicada i
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han d’intervenir altres professionals (infermera, assistenta social o psicòloga). El que es pretén és donar eines
a l’alumnat perquè pugui solucionar les situacions que els preocupen.
Aquest curs hem comptat un altre cop amb el Servei de Consulta Oberta portat per una infermera del Cap
(Neus Méndez). Van venir amb el servei d’infermeria del Cap a inicis de curs de curs i vam pactar que a partir
del mes d’octubre començaria a venir els dijous, primers de cada mes , de 11’30 a 12’30, vam pactar els dies
3 d’octubre, 7 de novembre, 5 de desembre, 9 de gener, 6 de febrer, 5 de març, 9 d’abril, 7 de maig i 11 de
juny. La del 5 de març va ser la darrera degut al confinament. Van aprofitar a les tutories per passar una
adreça de correu electrònic a tot l’alumnat explicant que qualsevol dubte que tinguessin també el podien fer
per internet, aquesta adreça ja va estar en funcionament el curs passat, i segons comenten va anar molt bé.
En aquest servei es tracten temes de salut com pot ser alimentació, higiene, sexualitat, addiccions, etc.
Alguns alumnes els hem derivat als Serveis d’Assistència Social (Sílvia Torné) o de Psicologia (Marta Alet)
que té el centre, són serveis de l’EAP. Posteriorment si ha fet falta s’han derivat al CSMIJ o altres serveis
externs al centre.
La psicopedagoga del centre aquest curs també s’ha coordinat amb EAIA, en un total de 10 alumnes. Hem
fet 2 reunions de coordinació, una presencial al mes de desembre i l’altra a nivell telemàtic donat el
confinament.
També ens hem reunit amb el SIFE (servei de família extensa) en un total d’1 alumne i en relació amb la
coordinació amb els servei extern Stimulus vitae en aquest curs, no hem tingut reunions ja que ho hem hagut
de realitzar tot a través de l’EAP, per tercer any consecutiu.
Al començament del curs es va informar a tots els tutors d’ESO i de Batxillerat del servei. Aquests informaren
a l’alumnat del nou servei i animaren als alumnes que creien necessari a utilitzar-lo. També es van posar
cartells pel centre en els plafons.
L’alumnat que volia fer una consulta, podia comptar tots els dimarts de 9’40 a 10’35. Si es produïa una situació
inesperada i la professora estava lliure també se’ls atenia, sinó ho feia algun altre professor, normalment tutors
o caps d’estudi.
Resultats





De l’alumnat d’ESO s’ha fet el seguiment durant el primer trimestre dels alumnes atesos el curs passat
dels quals no s’han fet intervencions noves.
Dels alumnes nous, s’han atès en total 7 alumnes, (3 nois i 4 noies), han estat intervencions
individuals. Són alumnes que se’ls ha fet seguiment ja sigui per què els ha derivat el tutor personal o
bé per què l’alumne ha demanat de parlar amb el servei o fins i tot la família ha demanat al tutor o
tutora personal si es podia derivar al servei. Els temes tractats han estat desmotivació, organització
del treball a casa, orientació en acabar el cicle formatiu i orientar en el curs que estaven cursant. Dels
7 alumnes 1 alumna era de 1de BTX i 6 de l’ESO. Se’ls ha fet seguiment al llarg dels 2 trimestres.
Dels alumnes d’ESO, es va fer una intervenció durant 1 mes i mig d’un alumne de 1r d’ESO que li va
costar molt l’adaptació. A finals d’octubre ja es va solucionar el problema.
Durant aquest curs no s’han fet mediacions de grup. El que si s’han tractat és alumnes per conflictes
sense haver d’arribar a la mediació. S’han resolt parlant individualment o en grups reduïts. En un
principi es van donar dos casos a primer d’ESO però finalment no es va haver d’intervenir. S’han
tractat 3 alumnes, tots 3 de 1r. S’estava fent uns tallers de mediació a 2n curs de l’ESO, però sols es
va poder fer a 2n A i B, va quedar pendent el C i D que es faran a finals de setembre o primers
d’octubre.

A la majoria se’ls ha fet un seguiment durant el primer i segon trimestre de curs. I és convenient que durant el
primer trimestre del proper curs també es faci el seguiment. Donat que no es duu a terme l’optativa de
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mediació primer, es proposa der fer 2 intervencions per trimestre a les hores de tutoria tant a primer com a
segon d’activitats de mediació. Aquest curs donat el confinament no s’han pogut dur a terme.
Conclusions
Els alumnes els costa fer ús del servei ja sigui per vergonya o per falta d’informació.
Els alumnes de l’ESO cada cop utilitzen més el servei i val la pena mantenir-lo.
El que és necessari és motivar als alumnes de batxillerat i cicles formatius a utilitzar-lo, ja que encara que
siguin més grans també tenen problemes i moltes vegades se’ls podria orientar.
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Institut d’atenció a la pràctica esportiva

O
O
O
O
O

X
X
X
X
X

Cult.clàssica
Cult.clàssica
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia

X
X
X
X
X

6
6
4
6
6
4
5
4
6

MUS

ESP

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

X
X
X
X
X

QI
QI
DT
TM
QI

X
X
X

QI
QI
QI

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Tutoria

X

Educació
física

Informàtica

Música

X

Dacosta Ramos, Matias Joaquin
Sellés Gasch, Bernat
Font Voorhoeve, Noemí
Torras Guillot, Valentina
Gonzalez Lorente, Clara
Moyano Miralles, Adrià
Pueyo Repullo, Jaume
Auladell Visa, Miquel
Morales Sánchez, Martín
Pérez Cortegoso, Daniel

Tutoria

Educació
física

Música

O

BTX-CF
B1A
B1A
B1B
B1B
B2A
B2A (R)
B2A
B2B
B2B
CFM CAI+APD1

X
X

Nom Específica

Cardona Moreno, Nil
(Club Esquí Nòrdic l’Arp)
Borrell Casals, Aniol
Contreras Pérez, Manel
Mbelu Riado, Ikenna
Pueyo Repullo, Júlia
Vilaró Pomoro, Roc

NO
NO

Específica

S4C
S4E
S4C
S4C
S4C

ESP

O
O

S3B
S3C
S4B

MUS

Optatives

ESO

Nom Optativa

Alumnat que fa esport als Centres de Tecnificació Esportiva (Piragüisme – Esquí de fons) de l’Alt Urgell.
Ha continuat la psicòloga María José Moreno, com a persona d’enllaç entre el Centre i l’INS, a més de ser
la persona que s’encarregava de vetllar l’estudi assistit de l’alumnat directament implicat en aquest
projecte.

Itinerari

•

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Observacions:

Jaume Pueyo Repullo, de B2A, es matricula del 2n any de B2: Biologia, Matemàtques, Física (Química,
convalidada per Esport)

Miquel Auladell Visa, de B2B, demana realitzar B2 en 2 anys: al 1r any (Castellà, Anglès, Filosofia,
Matemàtiques, Tecnologia Industrial i Treball de Recerca); al 2n any (Català, Història i Física). A més pendents
de B1: Matemàtiques i Física. La Química de B2, convalidada per Esport

Martin Morales Sánchez, de B2B, demana realitzar B2 en 2 anys: al 1r any (Català, Castellà, Anglès, Història,
Filosofia i Treball de Recerca); al 2n any (Matemàtiques, Biologia i Ciències de la Terra). A més pendents de B1:
Matemàtiques. La Química de B2, convalidada per Esport

Clara González Lorente, de B2A, que ve de Múrcia, té exempció de Català.
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Institut formador del Pràcticum del Màster en formació del professorat
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Reconeixement i Assessorament – Acredita’t
Memòria anual curs 2019/2020 i oferta curs 2020/2021
Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.
Servei de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
Servei de reconeixement de la formació impartida.
Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost mesures flexibilitzadores en la formació professional inicial

Dades d’identificació
Nom del centre

Codi

Institut Joan Brudieu

25004188

Nom i cognoms director/a – Responsable del centre
Xavier Falcó Gres

Nom i cognoms del coordinador/a del servei
Marta Roig Prieto

Dades generals del servei d’assessorament per al curs 2019/2020
Les dades estan introduïdes a l’aplicació de gestió del servei d’assessorament

Si

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

Si

a) Dades quantitatives del servei d’assessorament
Nombre total de sol·licituds rebudes per al servei d’assessorament

8

Nombre total de persones assessorades

4

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

3

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

1

Dades generals del servei de reconeixement d’aprenentatges per al curs 2019/2020
Les dades estan introduïdes a l’aplicació de gestió del servei d’assessorament/reconeixement

Si

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

Si

a) Dades quantitatives del servei de reconeixement d’aprenentatges
Nombre total de sol·licituds rebudes per al servei de reconeixement d’aprenentatges

3

Nombre total de persones reconegudes

3

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

3

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

2

b) Situació actual de la implantació del sistema de gestió de qualitat i millora contínua
Curs que va oferir el servei d’assessorament per primera vegada

13/14

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

13/14

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

No En procés
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Dades del servei de reconeixement de la formació impartida per empreses o entitats 2019/2020
Les dades estan introduïdes a l’aplicació de gestió del servei d’assessorament/reconeixement

Si No

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

Si No

a) Dades quantitatives del servei de reconeixement de la formació impartida
Nombre total de cursos en els quals s’ha fet reconeixement de la formació
Nombre total d’empreses o entitats
Nombre total de persones validades

Empresa/Entitat

Cicle formatiu que correspon als
continguts del curs

Denominació del curs

Persones
reconegudes

Les dades de cadascun dels cursos han estat introduïdes per UF, Crèdits o Mòduls Professionals a l’aplicació
gestió del servei fp
b) Professorat participant en el servei del servei de reconeixement de la formació impartida
Nombre total de professorat que ha participat en el servei de reconeixement de la formació impartida
Acta de qualificacions
S’adjunta fotocòpia de l’acta de qualificacions de cascuna de les actuacions realitzades

Comunicació del servei d’assessorament i reconeixement per al curs 2020/2021
c) El centre vol continuar prestant el servei d’assessorament i reconeixement per al proper curs

Si No

Els centres que vol continuar prestant el servei d’assessorament i reconeixement per al proper curs, ho
haurà de comunicar a través de l’aplicació d’Accions de la Formació Professional

Oferta i difusió per al curs 2020/2021
d) Oferta per al proper curs
Oferta total de places del servei d’assessorament

25
25

Oferta total de places del Servei de reconeixement
L’oferta de places ha estat introduïda a l’aplicació gestió del servei fp

Si No

e) Difusió i calendari del servei
El centre es compromet a publicar, l’oferta i el calendari general del servei al WEB i al tauler d’anuncis del
centre, no més tard del 20 de juliol de 2019, així com de publicar la informació necessària per al
desenvolupament del procés.
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Programa de suport a la certificació de llengües
Durant el curs 2019-20,des del Departament de Llengües Estrangeres ,s’ha donat suport als alumnes de 4t
ESO i 1 de Batxillerat que s’han apuntat per fer la prova lliure dels nivells B1/ B2 d’anglès o francès.Han tingut
accés a un curs Moodle per practicar i millorar les habilitats de comprensió escrita i comprensió oral.
També havien de fer un examen mostra a la EOI però es va anul.lar a causa del confinament.

Programa de Mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els
ensenyaments professionals
A

La missió de la xarxa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments
professionals és:
Acompanyar els centres que imparteixen ensenyaments professionals en l’establiment de la seva
pròpia estratègia internacional que permeti la participació del professorat i l’alumnat en projectes
de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional amb altres països, principalment de la
Unió Europea.

Tenint en compte això, exposeu tot seguit en quina mesura la participació del vostre centre en la
xarxa ha contribuït a la implantació del vostre pla d’internacionalització, des de la creació del
programa i més específicament pel que fa al treball dut a terme des del centre durant el curs 20192020 objecte d’aquesta memòria.
Pel que fa a la implementació del pla internacionalització fa poc que l’hem iniciat i estem en fase
d’elaboració. Concretament, vam començar les mobilitats de pràctiques i estudis de Formació Professional
el curs 2016-20017 i la participació del nostre centre a la xarxa ens ha ajudat a aclarir els diferents
programes existents, a conèixer les bones pràctiques d’altres centres amb més experiència, ens ha facilitat
eines per la recerca de socis i organitzar millor els procediments de les diferents estades.
L’institut ha participat en diversos programes d’internacionalització des de l’any 2005. Actualment, segons
el que hem marcat al Pla d’acció anual, l’estratègia d’internacionalització es concreta en els següents
projectes:
- Batxibac (Doble titulació Batxillerat/Baccalauréat)
- Pràctiques a l’estranger a varis països (Itàlia, Irlanda i França) per a tots els cicles de l’institut (Grau
mitjà i Grau superior)
B

Expliqueu quina és l’estructura de l’equip de treball en el vostre centre en matèria de mobilitat
formativa i cooperació en FP: nombre de persones i funcions.
Si fos el cas, com es formalitza la creació d’aquest equip? Existeix una acta de constitució i de cada
reunió d’aquest equip?

És el mateix equip encarregat de mobilitat i cooperació en altres nivells educatius i/o projectes dins
del centre?
Maria Angrill com a coordinadora de mobilitat tasques de gestió i coordinació de les diferents mobilitats:
mediadora del procés d’internacionalització, fer les peticions formals de les sol·licituds dels projectes i
avantprojectes en cada convocatòria, fer la memòria dels projectes, custodiar i arxivar la informació,
assessorar i supervisar els responsables de projectes, donar visibilitat als resultats, promoure la participació
de professors i alumnes i mantenir relacions amb el Departament d’Ensenyament i el SEPIE.
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Tomàs Bigordà com a coordinador de FP tasques d’acompanyament, suport i supervisió dels
pressupostos dels projectes sol·licitats, elaboració dels convenis del Qbid, homologació d’empreses
estrangeres i supervisió en el tancament de la justificació econòmica.
Direcció del centre signatura dels convenis i documentació i promoure la internacionalització, fomentar
les relacions internacionals del centre i determinar i aprovar els projectes.
Secretaria del centre per la part de la gestió econòmica i signatures de representació jurídica.
Tutor/a i equip docent per tasques de selecció dels participants com comunicació.
Tutor/a de FCT: Conèixer el programa Erasmus+ i les oportunitats que ofereix pels seus alumnes.
Col·laborar en les tasques de difusió dels projectes educatius europeus dins del seu grup. Proporcionar
informació sobre actituds i aptituds dels alumnes interessats en participar en aquests projectes i
complimentar l’avaluació final de la FCT.
Actualment no existeix cap acta de constitució de l’equip de treball però si tenim algunes actes de reunions
que hem elaborat aquest curs.
Actualment no existeix cap altre equip de mobilitat i cooperació en el nostre centre.
C

En relació als objectius estratègics del programa i relacionats tot seguit, exposeu per a cadascun
d’ells quina és la vostra valoració, tot indicant les dificultats amb què us heu trobat, així com qualsevol
altra reflexió que considereu oportuna.
1.- Millorar el coneixement per part de la comunitat educativa dels diversos programes europeus, les
seves característiques i les seves oportunitats.
A nivell de FP s’informa al claustre i a les reunions d’equip docent dels programes europeus i de les
seves característiques i hi ha interès per part de l’equip docent en participar en aquests programes
de mobilitat. La valoració és bona.
En el nivell educatiu de secundària aquest curs han engegat el seu primer projecte ERASMUS+ KA2
amb alumnat de 3r i 4rt ESO sota el nom de CITIUS ALTIUS FORTIS
2.- Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre els centres catalans relacionades
amb la internacionalització.
El fet de participar a la xarxa ens ha ajudat molt per veure i aprendre de les diferents experiències
dels altres centres. La valoració és molt positiva ja que aquesta és una de les principals dificultats
3.- Posar a disposició dels centres projectes i aliances establerts pel Departament d’Educació amb
empreses, entitats i administracions d’altres països per facilitar la mobilitat i la cooperació.
El fet de participar a la xarxa ens ha ajudat molt per consolidar les aliances ja establertes amb
empreses de l’estranger com també per implementar-ne de noves. Una de les principals dificultats
és trobar socis i contactes a l’estranger per les diferències de nivell educatiu al mateix perfil
professional.
4.- Donar suport als centres en el disseny i la gestió de projectes de cooperació i de mobilitat
europeus.
El fet de participar a la xarxa ens ha ajudat molt ha organitzar i gestionar els projectes ja que una de
les principals dificultats és tenir una línia estratègica clara per potenciar aquests projectes i la
realització de tota la documentació burocràtica que implica.
5.- Donar suport als centres per elaborar i desplegar, progressivament, un pla d’impuls de la
internacionalització dels ensenyaments professionals.
El fet de participar a la xarxa ens ha ajudat a plantejar més seriosament la línia estratègica
d’internacionalització del nostre centre per tal de crear un equip de millora o comitè de mobilitat per
ajudar a desenvolupar els diferents projectes.
6.- Impulsar la participació dels centres en xarxes europees per a l’intercanvi de bones pràctiques i
la cooperació en l’àmbit dels ensenyaments professionals.
El fet de participar a la xarxa ens ha facilitat el fet d’introduir-nos en xarxes europees com eTwinning,
erasmobility, etc.. per tal de captar nous socis i establir intercanvi de bones pràctiques però creiem
que no és suficient pel temps que implica dedicar a la recerca.
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Més concretament, exposeu quins són els resultats assolits pel vostre centre durant el present curs
pel que fa als objectius del programa:
Que l’alumnat d’ensenyaments professionals...
a.- realitzi la formació pràctica en centres de treball en empreses d’altres països.
Durant aquest curs 2 alumnes de Grau Superior en Educació Infantil van ser beneficiàries de la beca
ERASMUS+ per la realització de les pràctiques del mòdul Formació en Centres de Treball a França
durant un període de 60 dies però malauradament, vam haver de suspendre l’estada per la pandèmia
del COVID-19.
La resta d’alumnes de Grau Mitjà seleccionats per les estades ERASMUS+ van ser cancel·lades
degut a la situació actual de la pandèmia del COVID-19.
b.- realitzi formació en centres i entitats formatives estrangeres, reconeguda acadèmicament en
relació amb el currículum dels cicles (mobilitats d’estudis).
c.- col·labori amb estudiants d’altres països.
Degut a la situació actual de la pandèmia del COVID-19, s’ha cancel·lat el projecte TALENTTI
NEODIPLOMATTI que acollia a diferents alumnes italians per realitzar pràctiques en empreses de
la Seu d’Urgell durant 3 mesos (juliol, agost i setembre) sota el marc del projecte de mobilitat
internacional Talenti Neodiplomati finançat per la Fondazione CRT de Torí.
d.- millori la competència comunicativa en llengües estrangeres, especialment en llengua anglesa.
Plataforma OLS i nivell B1 de francès
Que el professorat d’ensenyaments professionals...
a.- realitzi estades formatives en empreses i entitats en altres països.
Un professor ha participat en una estada formativa d’anglès a Malta al ICTQ de Malta
b.- desenvolupi projectes formatius d’innovació i de qualitat amb professorat d’altres països.
Aquest curs hem estat seleccionats per estades de professorat organitzades pel Departament
d’ensenyament per la formació dual a Alemanya però malauradament han quedat cancel·lades
donada la imprevisibilitat de la situació generada pel COVID-19.
c.- millori la competència comunicativa en llengües estrangeres.
Aquest curs hem estat seleccionats per estades de professorat per la introducció de la llengua
anglesa però malauradament han quedat cancel·lades donada la imprevisibilitat de la situació
generada pel COVID-19.
d.- millori les capacitats professionals.
Que el centre educatiu...
a.- estableixi aliances d’interès mutu que contribueixin a la millora de la formació de l’alumnat i el
desenvolupament professional del professorat.
 Les aliances amb l’IISS Des Ambrois a Itàlia estan plenament consolidades i un dels
exemples més clars és l’interès en l’intercanvi d’alumnes italians per pràctiques a empreses
de la nostra regió a través de diferents projectes italians com el Master Talenti Neodiplomati.
Any inici col·laboració: 2013.
 Es col·labora amb l’escola La Bressola de Perpignan i l’escola Jordi Pere Cerdà de
Sallagoisse, França, per la realització de les pràctiques de l’alumnat de grau superior
d’Educació Infantil.
Any inici col·laboració: 2019
 S’està també treballant amb Irena Cetina, coordinadora de projectes internacionals de la
School centre Nova Gorica a Eslovènia per a possibles intercanvis d’informàtica i d’educació
infantil com també a nivell de professorat.
 El curs següent està previst acollir al nostre territori professors tècnics d’educació infantil de
l’escola VRTEC LEDINA De Ljubljana, Eslovènia.
 S’està també treballant amb Eddy Raepsaet, coordinador de projectes internacionals de GO
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de Bèlgica el qual ens ha proporcionat empreses
starts-up d’informàtica per a les pràctiques dels nostres alumnes de Desenvolupament
Aplicacions Multiplataforma
Any inici col·laboració: 2019
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La professora i coordinadora de mobilitat Magdalena Juzón de l’institut CLIX LICEUM
im.Jana III Sobieskiego de Polònia estem creant aliances per la formació de pràctiques de
l’alumnat i del professorat de cara al proper curs com la possible col·laboració en un projecte
KA2 sobre European Future: Job shadowing.
Any inici col·laboració: 2019
 S’inicia el projecte KA2: European Future is Job Shadowing coordinat per l’institut CLIX
LICEUM de Varsòvia, Polònia. En aquest projecte s’estableixen aliances amb quatre altres
centres:
1. Maison familiale rurale d’education et d’orientation de Midi Pyrenees, França,
2. Hungary, BGSzC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma
3. Italy, I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
4. Turkey, Karatay Anadolu Lisesi
Any inici col·laboració: 2020
b.- impulsi l’intercanvi d’alumnat i professorat entre centres catalans i centres d’altres països.
L’intercanvi d’alumnat és bilateral amb acollida i intercanvi d’alumnat pel que fa la centre IISS Des
Ambrois d’Itàlia.
Malauradament, aquest curs no s’ha pogut realitzar cap estada degut a la pandèmia de la COVID19.
c.- participi en projectes de cooperació europea i internacional que tinguin un impacte en tota la
comunitat educativa.
 S’inicia el projecte KA2: European Future is Job Shadowing coordinat per l’institut CLIX
LICEUM de Varsòvia, Polònia. En aquest projecte s’estableixen aliances amb quatre altres
centres:
1. Maison familiale rurale d’education et d’orientation de Midi Pyrenees, França,
2. Hungary, BGSzC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma
3. Italy, I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
4. Turkey, Karatay Anadolu Lisesi
D

Indicadors del programa (nombre previst per al curs 2019-2020):
Nombre d’estades formatives (alumnat i professorat) en diferents països i socis d’acollida.
3 professorats:
- Estada de formació amb el projecte KA103 al ICQT de Malta
- Estada per professorat Dual a Alemanya (cancel·lada)
- Estada per professorat implantació AICLE a Finlàndia (cancel·lada)
8 alumnes de Grau Mitjà: GAD, SMX i CAI-APD (cancel·lades)
2 alumnes de Grau Superior: Educació Infantil
Nombre d’alumnat que realitza estades formatives a l’estranger (pràctiques o estudis).
2 alumnes de Grau Superior però interrompudes a causa de la pandèmia de la COVID-19
Nombre de professorat que realitza estades formatives a l’estranger (formació o docència).
1
Nombre de projectes KA1 que el centre gestiona directament amb l’Agència Nacional.
2
Nombre de projectes KA1 que el centre participa a través de consorcis.
1
Nombre de projectes KA2 en els que el centre participa com a soci.
2
Nombre de projectes KA2 que el centre coordina.
0
Nombre d’altres projectes i iniciatives de cooperació internacional en els que el centre participa.
Projecte de mobilitat internacional Talenti Neodiplomati finançat per la Fondazione CRT de Torí
d’acollida d’alumnat en pràctiques a empreses de La Seu d’Urgell. Aquest any no es podrà realitzar
a causa de la pandèmia generada per la COVID-19
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IDDINK: reutilització de llibres ecoBOOKS
Dades del servei IDDINK proporcionat a les famílies del centre el curs
2018-2019 (a 31 d’octubre de 2019):
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2.- COORDINACIONS
Consell de Delegats
El Consell de Delegats s’ha reunit, excepte les reunions inicials, per nivell ja que els interessos són força
diferents segons les edats i en el cas de CF de tarda per la franja horària en que estan en el centre.
Les temàtiques tractades a les diferents reunions es relacionen a continuació:
 Comprovació de la llista de delegats. Llistat i signatura d’assistents i correus electrònics.
 Constitució del consell de delegats.
 Normativa del Consell de Delegats.
 Funcions del delegat/a. Responsabilitats que han d’assumir.
 Calendari de reunions.
 Entrega del document “Òrgans de participació de l’alumnat”
 Planificació d’activitats, festes i viatges.
 Possibles convocatòries de vaga pel curs actual. Document “La falta d’assistència a classe per decisió
col·lectiva de l’alumnat (vaga)”
 Calendari provisional de les eleccions a Consell Escolar: s’anima a l’alumnat a la participació.
 Participació al CONSELL MUNICIPAL D’ADOLESCENTS. Treball específic a realitzar a les tutories.
Retorn d’informació del Consell Municipal a les tutories.
 Reunió específica amb els delegats de 1r ESO sobre acollida i funcionament.
 Valoració sobre l’inici de curs.
 Qüestions de funcionament, ordre i disciplina.
 Valoració del primer trimestre de curs.
 Propostes per a la realització de la festa de Sant Jordi. Aportació i valoració de les propostes per a la
realització de la festa de Sant Jordi. Organització de les activitats de Sant Jordi. Valoració de la festa de
Sant Jordi . Resolució dels equips guanyadors i dels premis que s’atorguen. Compromís de l’alumnat,
especialment de quart d’ESO i de segon de BTX per tal de col·laborar en d’organització de la festa de
Sant Jordi.
 Qüestions de funcionament, ordre i disciplina.
 Valoració del segon trimestre de curs.
 Valoració de la iniciativa d’aules netes i endreçades de INSTINET.
 Valoració del tercer trimestre i propostes de millora.

Coordinació ESO
1.

ORGANITZACIÓ

La coordinació d’ESO es porta a terme en dos equips diferents: primer i segon d’ESO amb un coordinador i
tercer i quart d’ESO amb un altre coordinador.
Els coordinadors han desenvolupat les tasques que específicament marca el Coordinador Pedagògic del
Centre i orgànicament ha estat el punt de connexió entre els tutors per un costat i la Coordinació Pedagògica,
que està formada pels Caps d’Estudis, el Coordinador Pedagògic, els Coordinadors d’ESO, Batxillerat i Cicles
Formatius i el Coordinador d’Activitats. S’han realitzat al llarg de tot el curs reunions de Coordinació
Pedagògica, tots els dimarts de 12.00 a 12.55 al despatx de Coordinació A011.
Les reunions amb els tutors es realitzen tots els dimecres a la sala de reunions C006 amb l’horari següent:

De 9.40 a 10.35 la de primer i segon d’ESO.

De 10.35 a 11.30 la de tercer i quart d’ESO.
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ASPECTES PEDAGÒGICS

L’actual organigrama preveu que de la reunió de la Coordinació Pedagògica surtin les directrius a tractar a la
reunió de tutors i d’aquesta a les reunions d’Equip Docent.
De manera prioritària la consigna del Coordinador Pedagògic del Centre va ser que les reunions de tutors
aprofundissin i coordinessin el desenvolupament del PAT, dels eixos transversals i la revisió i/o elaboració del
TdS i PdR així com les reunions d’equips docents es convertissin en reunions d’avaluació continuada.
3.

TEMARI

L’ordre del dia de les reunions de tutors ha estat marcat per la informació que procedent de Coordinació
Pedagògica o de Cap d’Estudis cal fer arribar als tutors. La necessitat de transmetre informació puntual,
urgent, d’actualitat i la dinàmica que aquesta informació generava en les reunions de tutors, no ha impedit
treballar temes molt concrets tals com:
 Preparació de les reunions d’Equips Docents
 Anàlisi dels resultats estadístics de cadascuna de les avaluacions
 Criteris d’avaluació i seguiment del crèdit de tutoria
 Seguiment de l’absentisme
 Disciplina
 I altres temes que es poden consultar a les actes de les reunions
A part de les reunions de tutors s’ha col·laborat en:
 L’organització de xerrades, tallers, ... per alumnes d’ESO
 Reunions de traspàs de primària a secundària
 Jornades de portes obertes
 Orientació acadèmica i professional a l’alumnat de S3 i de S4
 Orientació a l’alumnat susceptible de realitzar les proves d’accés a CFGM
4.

AVALUACIÓ DE LA TUTORIA

Les reunions del Coordinador d’ESO amb els tutors han estat fonamentalment informatives ja que emanen de
la reunió de Coordinació Pedagògica i receptores de l’opinió dels tutors.
El professor ha assumit dos rols, el de docent i el d’orientador i per donar la màxima resposta possible hi ha
un tutor del grup classe i un tutor personal. Cada alumne té dos tutors: el de classe i el personal. Tot professor
del centre és tutor personal d’un reduït nombre d’alumnes (al voltant de 10)
Entre d’altres, els tutors del grup classe han desenvolupat les funcions següents:
 Han seguit la vida social (grupal) i acadèmica del grup classe
 Han informat i preparat la tria de MOS, sortides, celebracions, ...
 Han controlat l’assistència del alumnes a classe
 Han impartit les classes de tutoria de grup
 Han vetllat per la convivència del grup i la seva participació en les activitats de l’INS
 Han realitzat la reunió informativa amb els pares a inici de curs
 Han presidit les sessions de pre-avaluació i avaluacions del seu grup classe
Algunes de les funcions realitzades pels tutors personals han estat:
 Orientar i fer el seguiment acadèmic dels seus tutorandos
 Orientar els alumnes en la tria de MOS
 Entrevistar-se amb els alumnes i amb els seus pares o representants legals sempre que ha fet falta
o que s’ha sol·licitat
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Coordinació BTX
1.

OBJECTIU

L’objectiu principal de la tutoria de BTX continua sent el desenvolupament del PAT i per tant, l’acció tutorial té
per objecte el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat
per tal d’afavorir el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat.
El tema de l’orientació al batxillerat ha de facilitar recursos perquè l’alumnat canalitzi les seves preferències i
capacitats en un marc de referència apropiat i amb l’orientació adequada. Les activitats de tutoria, l’opcionalitat
curricular, el treball de recerca, etc., són recursos que, amb independència de la modalitat cursada, serveixen
per a aquesta funció orientadora.
S’ha d’orientar l’alumnat per prendre decisions dins l’opcionalitat del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la
continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral. L’acció orientadora ha de permetre identificar i
desenvolupar les capacitats de l’alumnat.
L’acció tutorial es concreta en una hora setmanal de tutoria en cada un dels cursos (els dijous de 10:35h a
11:30h), durant la qual es fan activitats amb tots els alumnes d’un grup i atencions individualitzades. A més
del tutor classe, a 1r i 2n de Batxillerat hi ha la figura del tutor personal que, junt amb el tutor de grup,
s’encarrega de les entrevistes (amb els pares i/o alumnes sempre que ells ho sol·licitin o que el tutor ho
consideri convenient) i de fer el seguiment individualitzat de l’alumne durant el curs.
2.

ORGANITZACIÓ

La coordinació de BTX és el punt de contacte entre la reunió de coordinació pedagògica i els tutors de grup.
a) Reunió de coordinació. Dimarts de 12:00h a 12:55h al despatx de Coord. Pedagògica. Assistents:
Coordinadors d’ESO, BTX i CF, Coordinadora d’Activitats, Coordinador Pedagògic i els Caps d’Estudis.
b) Reunió de tutors: Dimecres de 12:00h a 12:55h a la sala de reunions C006. Assistents: els tutors de 1r (AB-C-D) i 2n (A-B-C-D) de BTX i la Coordinadora de BTX.
3.

TEMES

L’objectiu principal de transmetre la informació entre coordinació i tutors no impedeix treballar els diferents
temes proposats des de la programació establerta per cada nivell i a més la incorporació de totes les activitats
afegides i que vénen marcades per la pròpia dinàmica del curs, són:
 Seguiment de la tutoria.
 Temes puntuals com els viatges, sortides dels departaments, activitats, etc.
 Canvis en la programació de la tutoria.
 Programació de les xerrades.
 Preparació dels equips docents.
 Aspectes funcionals: reunió de pares, reunió d’equips docents, avaluacions, etc.
 Orientació acadèmica i professional: xerrades d’orientació universitària, taula d’Exalumnes, Saló de
l’Ensenyament, informació de prematrícula i matrícula de les PAU, preinscripció universitària, Beques,
etc.
 Eixos transversals: promoció de la salut, medi ambient, convivència i programes d’inserció laboral.
 Seguiment de l’alumne: faltes d’assistència, retards, disciplina, rendiment acadèmic, etc.
 Organització dels treballs de recerca: normes d’elaboració i presentació del treball de recerca, elecció
del tema, adjudicació de departaments, seguiment per part dels tutors de TdR, etc.
 Anàlisi dels resultats de les avaluacions.
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DESENVOLUPAMENT

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


El primer trimestre es va dedicar a aspectes funcionals de la tutoria (coneixement de la normativa,
adjudicació de les matèries optatives, elecció de delegats, sortida de tutoria ...), les quals estaven
previstes en la programació de la tutoria, així com també es van invertir algunes hores de tutoria en
la preparació del Treball de Recerca. A més, aquest primer trimestre s’han incorporat, a tots els
batxillerats, a petició dels tutors i com a complement de les xerrades de salut, els tallers Revoluciona
el gènere pels que s’han hagut d’utilitzar hores lectives fora de la tutoria. La proposta dels tutors és
de no continuïtat a 2n de Batxillerat, ja que els tallers, tot i que estan ben valorats pels alumnes,
ocupen moltes hores lectives i això afecta greument la programació curricular del curs. S’ha de valorar
novament la continuïtat a 1r de Batxillerat, si la situació sanitària ho permet.
 Durant el segon trimestre es va seguir la programació prevista de xerrades i en alguns casos els tutors
van atendre la demanda dels alumnes de cedir-los part de l’hora de tutoria per preparar exàmens o
la presentació del Treball de Recerca. També és van incorporar a 1r i 2n de Batxillerat els Tallers El
món de la diferència, impartits per dos formadors d’Iddink, per orientar als alumnes en el seu model
comunicatiu de cara a escollir bé els estudis universitaris, pels que s’han hagut d’utilitzar hores lectives
fora de la tutoria. S’haurà de valorar novament la continuïtat del taller pel al curs 2020-21 o 2021-22
degut a la situació sanitària i a la despesa econòmica que suposa per a les famílies (aquest curs per
provar ha assumit les despeses l’AMPA amb el finançament anual que rep d’Iddink).
Cal destacar, que aquest curs s’ha continuat amb l’activitat de les sessions orientadores d’estudis
universitaris i professionals, de caire voluntari, que ja es van iniciar el curs 1718: diferents xerrades
d’Orientació Universitària a càrrec de les mateixes universitats a l’Institut Joan Brudieu, amb una
participació molt positiva de l’alumnat de 2n de batxillerat, fora d’hores lectives. Degut a la Covid-19
no es va poder realitzar una de les orientacions que estaven programades a finals del 2n trimestre: la
de la Universitat d’Andorra. Per contra, es va enviar la informació als alumnes per whatsapp.
Tampoc es va poder assistir presencialment com a activitat d’orientació general de centre (B2 i S4) al
Saló de l’Ensenyament 2020, en canvi, es va facilitar als alumnes un codi individualitzat per a que
poguessin assistir a la Fira Virtual de l’Ensenyament.
Novament durant aquest trimestre s’ha utilitzat una hora de tutoria per fer una xerrada de preparació
i instruccions per a preinscripció a les PAU 2020.
 El tercer trimestre es va dur a terme des del confinament, per tant van quedar anul·lades xerrades
com: informació sobre les PAU i la preinscripció universitària, notes de tall, ponderacions, beques pel
proper curs i orientacions pel Treball de Recerca a 1r Btx. Per cobrir aquesta acció tutorial des de
casa, s’ha enviat la diversa informació via whatsapp i correu electrónic.
 Les reunions de tutors també s’han vist afectades, però s’ha treballat des de grups de whatsapp amb
tutors i alumnes. Les reunions d’equip docent de tot batxillerat també s’han vist afectades,
principalment per la manca de connectivitat d’alguns docents, i han estat substituïdes per grups de
whatsapp a nivell de grup classe, on s’ha pogut parlar dels alumnes. Fins i tot, alguns tutors han
realitzat equips docents de grup per videoconferència per preparar la 3ra avaluació.
 Aquest any hem mantingut el sistema d’enviament de comunicats via Alexia i correu electrònic per a
tots els alumnes de Btx, la qual cosa facilita molt el traspàs d’informació relativa a les sortides i
activitats, els Treballs de Recerca, les Orles, les PAU, les reunions informatives als pares, la
preinscripció universitària, etc. També s’ha utilitzat el Drive per centralitzar la documentació, deures
i tasques de cada grup classe des del confinament.
 En veure que els alumnes de 2n no podrien fer les fotos de l’Orla al centre com estava programat
abans del confinament, es va fer una primera proposta de fer-se cadascú la foto a casa i muntar una
orla des del centre, però les diferents fases del desconfinament, finalment han permès fer la orla a
Foto Estudi la Seu com en anys anteriors, amb la diferència que no es desplaçava el fotògraf al centre,
sinó els alumnes a la botiga. Així mateix, s’ha donat un ampli termini per a fer les fotos i la possibilitat
d’enviar-la per correu, en cas de no poder anar-hi. Per contra, s’han hagut d’anul·lar el dinar de final
de curs de B2 i la Festa de Graduació.
 Així mateix, s’ha donat continuïtat al projecte de comunicació directa entre la coordinadora de
Batxillerat i els delegats de 2n de Btx (iniciat en el curs 1617), on els delegats i subdelegats eren els
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encarregats de transmetre la informació als seus respectius grups classe i ser el mitjà de comunicació
entre l’alumnat i la coordinadora fora de les hores específiques de tutoria, a través d’un grup de
whatsapp que ha funcionat des de l’inici del curs escolar, el que ha permès informar amb agilitat i
eficàcia a tots els alumnes de novetats puntuals, així com també de resoldre dubtes puntuals dels
alumnes o possibles incidències en la documentació. Com a novetat, aquest curs 1920 també s’hi han
afegit les tutores de grup.
Aquest curs, s’ha deixat de participar en l’intercanvi lingüístic i cultural amb l’Institut d’Oulx (Itàlia) de
1r de Btx/ CF, ja que degut a requeriments molt concrets, com la falta d’espai als centres per acollir
correctament als alumnes d’intercanvi, la poca participació per part dels alumnes o la despesa
econòmica que era deficitària per al centre, s’ha decidit posposar l’intercanvi fins que millorin les
condicions. I s’ha començat a treballar per engegar-lo amb el mateix centre pels alumnes de Batxibac.
Malauradament, amb el confinament, la nova proposta també s’ha aturat fins més endavant.
La connectivitat durant el període de confinament ha estat molt desigual tan entre docents com entre
alumnes, el que ha generat una participació i realització de les activitats proposades molt diversa.

VALORACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA












Aquest curs no s’han pogut portar a terme les activitats de valoració de les diferents accions tutorials
(xerrades tutoria, universitats, tallers...) degut a la situació extraordinària generada per la covid-19.
Això ha generat un altre tipus de comunicació entre alumnes-tutores, i tutors-famílies: des de grups
de whatsapp, videoconferències i trucades telefòniques, a correus electrònics / comunicats Alexia per
explicar la situació, les actuacions i tranquil·litzar les famílies, sobretot les de 2n de batxillerat per
l’angoixa que ha generat la situació en general i el fet de tenir unes PAU en particular.
La valoració que s’ha fet a final de curs sobre el grup de whatsapp (Coordinadora-Delegats-Tutores
B2), tant per part de la coordinació com dels alumnes, ha estat molt positiva. Durant el confinament,
algunes informacions s’han passat als grups classe directament sense passar pel grup de delegats,
és una altra opció en el cas de tenir grups amb tots els alumnes del nivell.
Alguns dels comentaris de valoració dels delegats:
o “és forma ràpida i directa de comunicar-nos”
o “molt efectiu”
o “és molt útil a 2n perquè tothom té molts dubtes i preguntes a fer”
o “Jo crec que ha estat molt útil. Ha fet que la comunicació entre nosaltres i la
coordinadora sigui més fàcil i que haguem pogut estar més coordinats”
Les tutores opinen:
o “M’ha agradat, ha estat àgil i les informacions pertinents. Estàvem tots assabentats”
o “Una eina útil a l’abast de tots i totes”
Es valora positivament la jornada d’orientació universitària d’exalumnes i les xerrades de les diferents
universitats catalanes, en general, però no s’ha pogut fer una enquesta de valoració exhaustiva com
en altres anys, per a conèixer les inquietuds dels alumenes i formular noves propostes des millora.
Referent al tema del seguiment de les faltes d’assistència i de retards cal assenyalar que aquest curs
han disminuït moltíssim en comparació al curs anterior. Es creu que aquest fet es deu a què els
professors han estat més rigorosos en el control de les mateixes, ja que es va acordar incorporar un
apartat en les programacions on es reflectia la penalització per faltes injustificades o retards.
Tanmateix, els tutors valoren positivament el fet de que els pares siguin els qui justifiquen les
absències dels alumnes a través d’Alexia.
També ha estat una experiència molt positiva que s’intentarà mantenir el curs següent, el fet que hi
hagi tutors personals a Batxillerat, cosa que permet poder-se entrevistar amb totes les famílies que
calgui, fer un seguiment més acurat dels alumnes amb dificultats i conèixer millor aquells alumnes
que s’incorporen al centre en l’etapa del Batxillerat.
Es proposa des de la coordinació de batxillerat de crear un grup de comunicació amb els delegats de
classe de 2n de Batxillerat i la coordinadora per al curs 2020-21, ja que durant aquest curs ha estat
un recurs molt eficaç que ha permès un contacte directe i una comunicació fluida.
Es valora molt positivament l’aplicació de les normes generals a l’hora de fer proves escrites a
Batxillerat, basades en els criteris PAU per aplicació d’exàmens i en els diferents comentaris que han
anat sorgint a les diferents reunions d’Equip Docent, ja que han disminuït els conflictes a l’hora dels
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exàmens. Es proposa la continuïtat de l’aplicació i que durant la jornada d’acollida del curs vinent als
alumnes se’ls presenti aquest document, i els diferents professors seran els responsables de fer
aplicar aquestes normes a les seves matèries. Els tres punts que han generat més desacord per part
dels alumnes han estat: haver de justificar l’absència a un examen quan no es generada per una força
major, lligar-se els cabells en cas de tenir melena i no poder portar dessuadora amb butxaques.
Donat que el curs passat es va observar molta confusió en el tema referent a les Necessitats Especials
de Suport Educatiu per part de les famílies, des de la coordinació de Batxillerat es va generar un
document explicatiu de com funciona el procés d’elaboració d’un Pla Individualitzat a Batxillerat, on
també es clarifiquen els diferents terminis a tenir en compte. Aquest document s’ha presentat a les
famílies de Batxillerat durant la reunió de pares d’inici de curs i també s’ha enviat per correu
electrònic/comunicat Alexia. La valoració és molt positiva, ja que tots els alumnes amb NESE han
pogut seguir el seu PI a Batxillerat i la corresponent demanda a les proves PAU. Es proposa des de
coordinació continuar amb la mateixa actuació per al curs 2020-21.
Algunes propostes de cara al curs 2020-21 en cas d’un segon confinament serien: centralitzar les
tasques, intentar que tots els professors utilitzin les mateixes eines digitals (classroom i drive), seguir
les classes de l’horari lectiu enlloc de canviar horaris aleatòriament, que tots (alumnes i professorat)
utilitzin el correu corporatiu del centre (@injoanbrudieu.cat) i controlar, d’alguna manera, el volum de
tasques que reben els alumnes (que s’ha intentat fer a nivell de tutoria, però és molt complicat degut
a la variabilitat de les diferents matèries). Són punts que aquest darrer 3r trimestre s’han tingut poc
en compte i cal millorar.
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Coordinació de Formació Professional

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

Activitats
Participació d’alumnes i professors en projectes de mobilitat
Pràctiques a empreses
FPDual
Xerrades d’orientació a escoles i instituts
Jornades de la FP
Tallers a l’ESO
Participació en reunions de xarxa FPDual
Participació en reunions de xarxa de mobilitat





Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

A
A
M
A
M
A
M
A

5
10
8
5
5
7
8
8

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

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)
Aquest any degut a la rotació DAM-ASIX dels cicles formatius de grau superior d’informàtica s’ha fet 2on de
DAM, així que no hi ha hagut alumnes que realitzin FPDual.
La valoració dels tallers a l’ESO no és la desitjable per la falta d’organització a l’hora d’iniciar els tallers per
part dels responsables de l’ESO.
Donat que ja existeix la figura de coordinador de mobilitat i que ja s’ha adquirit prou experiència després de
dos anys de participació es considera que potser ja no serà necessari que el coordinador de cicles formatius
assisteixi a les reunions de la xarxa.
PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

Objectius curs

3
4

Incrementar la participació d’alumnes i
professors en projectes internacionals
Obtenció carta ECHE
Orientació a alumnes de la ESO

5

Tallers a la ESO

1

7

Augmentar nombre d’empreses que
participin a FpDual

8

Satisfacció alumnat FCT

Grau de assoliment
d’1 a 10

Grau de satisfacció
d’1 a 10

10 (7 alumnes i un professor)

5

10 (Carta concedida)
10 (1 actuació)
10 (Tot i preparar-los no es van
poder realitzar
10 (S’ha realitzat 2 convenis
nous, de manera que
actualment es disposa de 6
convenis). Tot i el covid s’han
finalitzat les FCT correctament
10

10
5
5
10

Mitjana enquesta
qbid > 9
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Núm.

Satisfacció empreses FCT

Grau de assoliment
d’1 a 10

10

Satisfacció alumnat Dual

11

Satisfacció alumnat Dual

12

Satisfacció estades professorat

10
10
10
No procedeix
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Grau de satisfacció
d’1 a 10

Mitjana enquesta
qbid > 9
Mitjana enquesta
qbid > 9
Mitjana enquesta
qbid > 9
No s’han realitzat
estades de tipus B
aquest any.

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

Indicador

Índex

3

Tallers a la ESO

4

Augmentar nombre d’alumnes que participen a FpDual
Incrementar la participació de professors en projectes
internacionas
Satisfacció alumnes FpDual
Satisfacció empreses FpDual
Satisfacció alumnes FCT
Satisfacció empreses FCT

Nombre d’alumnes
participans
Nombre d’actuacions
Enquesta de satisfacció
dels alumness
Nombre d’alumnes
Nombre de professors

>10

2

Incrementar la participació d’alumnes en projectes
internacionals
Orientació a alumnes de la ESO

satisfacció alumnes
satisfacció alumnes
satisfacció alumnes
satisfacció alumnes

>8
>8
>8
>8

Núm.

1

5
6
7
8
9




>5
>7
>4
>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 soc ial,
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)
Els resultats d’aquest any són anòmals a causa de les incidències derivades del COVID-19. Es van haver de
suspendre les mobilitats a França, Turquia, Italia i Irlanda (Uns 15 alumnes), a més de mobilitats de
professorat a Finlandia (AICLE) i Alemania (FP DUAL).
Desgraciadament no es van poder realitzar els tallers previstos a l’ESO ni les orientacions a altres centres tal
i com es realitzaven cada any. A més la setmana de la FP també va quedar suspesa pels efectes del
confinament.
A causa de la suspensió de l’activitat lectiva també es van reduir les hores de FCT (Formació en centre de
treball) des de 350 (normalment) fins a 220h, ja que es pensava que els alumnes podrien reprendre la seva
activitat lectiva de cara a final de curs, com això no va ser possible es va substituir les hores restants de FCT
fins arribar a les 220h mínimes que marca el BOE de cada cicle formatiu per un treball integrat que van
proposar els diferents equips docents de les diferents famílies del centre.
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POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT
-

Millorar la documentació dels projectes internacionals fets i buscar nous socis internacionals.
Crear documentació i contingut digital dels projectes d’internacionalització del centre.
Dotar de més contingut la web realitzada pels projectes de mobilitat del centre.

QUEIXES I/ O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT
- Reformar tot el contingut de cicles formatius dins de la web del centre, fer-los més atractiu i entenedor.
- Canal de Telegram per informar dels cicles formatius i/o ofertes de treball
- Donar visibilitat a l’Instagram creat per promocionar les mobilitats internacionals del centre.
- Implementar una borsa de treball

Coordinació d’Informàtica
1.

Preparació per començament del curs 2019 - 2020
 Revisió i posta a punt de sistemes informàtics d’aules d’informàtica, departaments, tallers, espais
comuns i portàtils professorat
o Revisar ordinadors, pantalles, teclats i ratolins.
o Comprovar sistema operatiu, actualitzacions de software.
o Comprovar connectivitat a xarxa dels equips.
o Verificar particions, congelació i programes bàsics (si s’escau).
o Actualitzar i/o reinstal·lar antivirus.
 Revisió i posta a punt de sistemes informàtics de les aules:
o Revisió, neteja i comprovació de projectors, pissarres digitals i sistemes d’àudio.
 Revisió de la xarxa:
o Xarxa cablejada.
o Xarxa sense fils (Wireless).
 Posta a punt de plataformes aprenentatge Moodle i Classroom pel nou curs:
o Manteniment bàsic de cursos (creació nous cursos, reinicialització de cursos, ...) a petició de
professorat.
o Suport bàsic al professorat.
 Posta en marxa d’acollida digital professorat:
o Preparar i subministrar portàtils i altres recursos (comandaments, connectors, ...).
o Proporcionar accessos a recursos de centre (intranet de centre amb carpetes compartides
del centre, impressores, plataformes moodle i classroom ).
o Donar suport en instal·lació de llibres digitals a professorat.
o Difondre novetats del sistema informàtic i aplicacions informàtiques de centre a tot el
professorat.
o Formació bàsica d’aplicacions informàtiques de centre al professorat novell i ús dels
equipaments bàsics de les instal·lacions.
 Posta en marxa sistema d’acollida digital alumnat:
o Creació de vouchers per a la connexió de l'alumnat a la xarxa Wi-Fi educat1x1.
o Creació i configuració de comptes de correu de Google Apps for Education per a l'alumnat.
 Revisió de pantalles d'informació.
 Revisió de càmeres de seguretat.

2.

Tasques periòdiques de coordinació informàtica
 Reunions periòdiques de treball (Tècnic SAU, Tècnic contractat i Coordinador Informàtic) els dijous a
segona hora.
 Reunions periòdiques amb comissió TAC els divendres tercera hora.
 Gestionar peticions de resolució d’incidències d’equips de dotació a través de GEPSE i PAUTIC.
 Gestionar peticions de resolució d’incidències d’equips propis als proveïdors (garanties, etc).
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 Control avaries i altres incidències ordinadors alumnat.
 Coordinació i assessorament de compres (acord centre empresa).
 Implantació i administració del sistemes de recollida d’incidències intern (professorat, direcció i
administració) per tal de millorar el control d’avaries i detectar necessitats de centre.
 Implantació i administració d’aplicació del sistema de gestió d’inventari del centre:
o Control de préstecs (ordinadors, comandaments, connectors HDMI) a professors.
o Control de préstecs ordinadors a alumnes.
o Gradualment, s’està incorporant tot l’inventari del centre a l’aplicatiu.
 Seguiment dels projectes i objectius fitxats per aquest curs.
 Tasques d’incorporació/baixa del professorat substitut al centre amb miniformació per fer acollida
digital al professorat.
 Manteniment de la infraestructura TIC del centre.
 Manteniment regular de les aules informàtiques del centre.
 Manteniment regular dels projectors, PDI i connexions a pissarres digitals.
 Monitorització del rendiment de la xarxa (lan i wlan) per ajustar segons necessitats l’accés a internet.
 Continuació de la reestructuració i millora de la xarxa (ordenar armaris de connexió, identificar cables
no numerats, canviar cables...).
 Administració i domini del correu de centre (@insjoanbrudieu.cat).
 Administració i manteniment del moodle del centre.
 Administració i manteniment del classroom del centre.
 Administració i manteniment de la web de guàrdies del centre.
 Administració i manteniment de la web de centre (Nodes).
 Administració i manteniment de la web d'anuncis del centre (Pantalles informació).
 Administració i manteniment dels hosting del centre.
 Administració i manteniment de la gestió d’inventari del centre.
 Seguiment i revisió del protocol d’aula i possibles millores.
 Manteniment i revisió de les càmeres de videovigilància.
3.

Pla TAC
 Revisió de tot el projecte (encara en marxa), fitxant objectius a curt, mig i llarg termini, amb la suficient
flexibilitat per adequar-los, a les necessitats i canvis que contínuament es produeixen en el camp de
les noves tecnologies i a les noves necessitats del centre en relació als coneixements del professorat
i a les noves dotacions rebudes i/o sol·licitades.
 Detecció de necessitats i utilització per part dels departament:
o Realització d’enquestes per detecció de necessitats TIC/TAC del centre.
o Utilització durant el curs passat de les TIC a les programacions.
o Previsions de futur.
o Potenciar la figura del responsable per departament en la introducció progressiva de les TIC
al currículum de cada departament (cap de departament).

4.

Comissió TAC
 La Comissió TAC promociona les TIC, les TAC i la Cultura Digital al centre.
 Les actuacions de la comissió TAC estan alineades amb el Pla TAC del centre, el supervisa i el
promou.
 Planifica actuacions necessàries per a resoldre les necessitats del centre, del professorat, de l'alumnat
i de les famílies.
 També vetlla per tal de resoldre satisfactòriament els aspectes tècnics i d'infraestructura del
desenvolupament del projecte.
 Promoció de les TAC al centre, promoció competència digital docent i competència digital alumnat
 Assessorament per avaluació de la competència digital a ESO.
 Detecció necessitats TIC i TAC amb realització enquestes.
 Promou la participació en projectes (externs) relacionats amb cultura digital de centre.
 Les actes corresponents a les reunions es poden trobar a Qualiteasy.
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5.

Actuacions formatives i/o informatives
 Accions formatives:
o La totalitat del professorat nouvingut ha rebut un curs de formació interna d’una hora respecte
a la utilització de les TIC a l'aula.
o Acollida digital bàsica durant el curs a professorat substitut.
o Assessorament puntual en l’ús de plataformes i eines del centre.
o Creació de curs Moodle amb recursos formatius.
 Actuacions informatives:
o Utilització de les aules multimèdia, normativa, control, reserva, etc.
o Possibilitats de la xarxa, comunicació amb el servidor.
o Programari i programes específics instal·lats als ordinadors d’aula.
o Normes d’ús dels ordinadors portàtils (alumnes, professors).
o Instruccions per a accedir als ordinadors (al domini de centre).
 Fulls explicatius sobre utilització de maquinari i possibilitats:
o Full explicatiu connexió de l’ordinador en aules amb projector.
o Full explicatiu connexió de l’ordinador en aules amb pissarres digitals.
o Full explicatiu projector kit Internet aula (portàtil).
o Full explicatiu armari kit Internet aula (PC taula).
o Full explicatiu aparell projector mòbil.
o Kits Internet a les aules ESO (pissarra digital).
 Documents:
o Relació d’aules.
o Funcionament Comissió TIC/TAC.
o Normes de comportament.
o Protocol de funcionament.
o Instruccions Kit Internet portàtil.
o Instruccions Kit Internet aules ESO.
o Instruccions Armari Internet aules BTX.
o Espais amb dotació a tot el centre.

6.

Coordinació dels equips tècnics que actuen al centre
 Seguiment del pla d’assessorament, prevenció i manteniment (E. Informàtica)
o Seguiment i revisió del contracte signat de prevenció i manteniment per la xarxa de gestió i
professorat.
o Anàlisi de les incidències i reparacions urgents.
o Optimització de recursos, estudi de possibles millores i canvis a la xarxa local i wireless del
professorat i alumnes.
 Seguiment del suport preventiu extern in situ SAU
o Assignació d’un tècnic a cada centre segons necessitats i maquinari.
o Jornades de tres hores a concretar amb el coordinador del centre.
o Dos jornades per mes de mitjana amb possibilitat de manteniments extraordinaris.
o Realització de les tasques sota la supervisió del coordinador.
o Validació de les tasques realitzades via telemàtica.
o Realització d'enquesta sobre el servei de suport preventiu.

7.

Infraestructures TIC més importants
 Administració de software per funcions no acadèmiques del centre:
o Aplicació de gestió de guàrdies (absències professorat).
o Aplicació de gestió interna de tickets i incidències.
o Aplicació d’inventari.
o Aplicació Dude (MikroTik) i Wifi (Unifi) per gestió de xarxes.
o Aplicació GEPSE / Pautic per gestió SAU.
 Sistema de videovigilància
o Actualització de la memòria del sistema de videovigilància.
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o

Inclusió al Registre d'activitats de tractament de dades personals del Departament
d'Educació.
o Revisió del funcionament del sistema.
o Revisió del compliment de la legislació vigent (RGPD).
o Es troba en procés de creació, el document de seguretat del sistema de videovigilància.
o Actualització i optimització de totes les aules d’informàtica.
 Configuració bàsica d’aula d’informàtica segons utilització (maquinari i programari)
o Programari adequat a les necessitats actuals i de futur dels diferents departaments i
coneixements del professorat.
o Especificitat d’aules segons necessitats.
o Possibilitats d’ampliació i millores.
 Millores a la xarxa
o Xarxa de professors
 Actualització del maquinari i dotació de cada departament.
 Configuració d’espais i usuaris (treballar al propi PC des de qualsevol PC de la xarxa).
 Sistema de comunicació inter-departaments.
 Accés com a usuari des de PC dels departaments.
 Accés com a usuari des de PC portàtils (propis i prestats per part del institut).
 Possibilitat d’activar accés com a usuari des del PC propi (PC de casa).
 Sistema de copies de seguretat periòdiques.
o Xarxa educat1x1
 Totes les aules tenen connexió WiFi, és probable que hi hagi punts morts on la
intensitat de senyal no sigui suficient. Es detectaran i solucionaran per a millorar la
qualitat de la connexió sense fils del centre.
8.

Actuacions específiques 2019-20.
o Transformació administrativa.
 Suport a la transformació administrativa que ha suposat la renovació dels equips
d’administració, direcció i espais comuns del centre.
o Actuacions específiques Pla COVID19
 Administració i de professorat i alumnat per treballar amb plataformes EVA (Moodle i
Classroom).
 Suport constant plataformes EVA (Entorns Virtuals d’aprenentatge) de centre.
 Suport telemàtic a professorat i alumnat mitjançant el correu sat@insjoanbrudieu.cat.
 Planificació per curs 2020-21 en previsió de possibles situacions de confinament.

9.

Revisió i actualització del inventari. Xifres totals inventariades al Juliol del 2020

PC Sobretaula
Pantalles PC Taula
Teclats
Ratolins
Impressores
Portàtils
Escàners
Projectors
Pantalla projecció
Equip d’àudio
Pissarra digital
Aparells varis
(Switch, SAI, Router)
Punts de xarxa
Wireless
Microscopi

2010
248
240
251
248
45
53
25
55
50
68
6
42

2011
247
242
250
260
57
100
25
55
50
68
15
45

2012
253
248
255
268
61
104
25
55+7
52
68
21
48

2013
236
242
250
252
46
119
24
55
52
70
21
50

2014
235
244
250
252
48
204
24
56
52
70
23
52

2015
235
244
247
252
48
204
24
56
52
70
23
52

2016
235
244
247
252
45
214
24
56
54
70
25
52

2017
230
244
247
252
45
214
24
56
54
70
29
52

2018
225
242
244
250
45
214
24
56
54
70
29
52

2019
222
234
243
247
45
239
24
56
54
70
29
52

2020
169
171
173
173
40
111
22
36
30
65
29
53

203
15
1

220
30
1

232
30
1

235
32
1

255
34
1

255
35
1

255
39
1

255
39
1

255
39
1

255
39
1

255
39
1
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Lupa
Càmera fotogràfica
Càmera de Vídeo i/o
Web Cam
Consola Exao (FLL)
Xtec Radio
Moble portàtil Carro
Impressores 3D
Aparells
(susceptibles de
manteniment)
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2010
1
1
5

2011
1
1
5

2012
1
1
5

2013
1
1
5

2014
1
1
5

2015
1
1
5

2016
1
1
5

2017
1
1
5

2018
1
1
5

2019
1
1
2

2020
1
1
2

2
1
5

2
1
5

2
1
5

2
1
3

2
1
3

2
1
3

2
1
3

2
1
3

2
1
3

1565

1680

1741

1698

1813

1811

1826

1825

1812

2
1
0
1
1817

2
1
0
1
1375

10. Estadístiques sobre actuacions realitzades fins al juliol 2020.
 Un total de més de 810 incidències resoltes pel servei tècnic contractat del centre sense intervenció
d'ensenyament.
o D’aquestes, més de 250 han estat realitzades al professorat.
o Del total, més de 560 incidències tractades per la coordinació informàtica del centre a alumnes
(la majoria relacionades amb usuaris de correu de centre).
 Aproximadament més de 300 actuacions no s'han comptabilitzat al programa, per ser actuacions in
situ de menys de 5 minuts.
 En total s'han realitzat més de 1.330 actuacions durant el curs 2019-2020.
 S’ha de tenir en compte que el confinament es va iniciar el 13 de març de 2020 i va tenir efectes fins
final de curs. Degut a aquesta raó, el nombre d’actuacions referides a hardware es va reduir però es
veure incrementada les actuacions referides a suport del domini de centre i les plataformes d’entorn
virtuals d’aprenentatge rebudes a través del correu de servei d’atenció tècnica
(sat@insjoanbrudieu.cat)
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Coordinació d’Activitats i serveis escolars
1.- REVISIÓ DELS OBJECTIUS PROPOSATS PEL CURS 2019/20
1.1 .- Consolidar les sortides i activitats ofertes cada curs i augmentar-ne l’oferta.
Des de fa uns anys, conjuntament amb els diferents departaments, es treballa en la direcció de consolidar
aquelles activitats, que per la seva rellevància pedagògica i la seva acceptació, s’ofereixen anualment; així
com ampliar, dintre de les possibilitats existents, el seu nombre.
Objectiu, que malgrat la bona disposició, està molt subjecte a variables que no depenen directament del
professorat com poden ser: l’oferta externa, la disponibilitat en dades concretes, el preu final, la participació
de l’alumnat, etc.
Un dels altres objectiu que s’ha establert aquets darrers anys, és fer incís en equilibrar el nombre de sortides
proposades per els diferents grups, per tal de que aquestes siguin percentualment el més iguals possible.
Per tal de poder tenir una visió més fidedigna de les activitats proposades per a cada grup, realitzem una
comparativa per cursos i grups, que serà la base orientativa a tenir en compte.
Quadre adjunt:

1r ESO
2n ESO
3n ESO
4t ESO
1r Batx
2n Batx
Cicles

Curs
2014-15
11%
10%
14%
14%
7%
9%
34%

Curs
2015-16
14%
12%
12%
10%
14%
15%
23%

Curs
2016-17
12%
13%
12%
11%
14%
14%
24%

Curs
2017-18
16%
13%
12%
15%
17%
13%
13%

Curs
2018-19
17%
12%
15%
15%
16%
13%
14%

Curs
2019-20
15%
14%
17%
16%
10%
12%
16%

* Oferta a principi de curs, això no implica que s’hagin portat a terme.
** L’oferta de cicles es presenta unitàriament donada la seva complexitat.
S’haurà de tenir en compte aspectes com ara:
 Activitats a l’entorn / Activitats fora de l’entorn
 Activitats proposades / Activitats realitzades
 Concentrades (trimestre) / Disperses (trimestres)
1.2.- Comparativa de les sortides i activitats ofertes per cursos i trimestres i la seva realització.
Enguany, els resultats de les nostres estadístiques, apareixeran molt esbiaixats, degut a l’impacte del COVID19, que va obligar a suspendre les activitats lectives del 3r Trimestre. Trimestre, que per un general, concentra
bona part de l’oferta d’activitats, no sols les pròpies de final de curs, també d’altres que venen marcades pel
calendari.
Totals
cursos
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batx.

Activitats
ofertades
15
13
17
15
10

% del total
16%
14%
18%
16%
10%

Activitats
realitzades
6
5
6
6
4

% curs
47%
38%
35%
40%
40%
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% del total
11%
15%

Activitats
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3
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% curs
45%
21%

(*) Activitats ofertes en total – 95
(**) Activitats realitzades en total - 34
1r ESO
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
2n ESO
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
3r ESO
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
4t ESO
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
1r Batx.
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
2n Batx
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
Cicles
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Activitats
programades
3
4
8

Activitats
realitzades
3
3
0

Activitats
programades
2
5
6

Activitats
realitzades
2
3
0

Activitats
programades
3
4
10

Activitats
realitzades
3
3
0

Activitats
programades
2
5
8

Activitats
realitzades
2
4
0

Activitats
programades
2
3
5

Activitats
realitzades
1
3
0

Activitats
programades
3
5
3

Activitats
realitzades
1
4
0

Activitats
programades
2
7
7

Activitats
realitzades
0
3
0

%
100%
75%
0%
%
100%
60%
0%
%
100%
75%
0%
%
100%
80%
0%
%
50%
100%
0%
%
33%
80%
0%
%
0%
43%
0%

1.3 .- Revisió i/o elaboració de documents
S’han revisat, modificat i/o incorporat els següents documents per les sortides didàctiques:
 PR-S03108: Activitats extraescolars
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D-PRS108-01-00: Programació anual de totes les sortides previstes
D-PRS108-01-001: Sortides - control econòmic i avaluació
D-PRS108-01-002: Sortides - informació i autorització

Per a les sortides extraescolars (fi de curs), els següents documents:
 D-PRS108-01-005: Sortida fi curs - Pagament final i informació
 D-PRS108-01-006: Sortida fi curs - Informació general
 D-PRS108-01-007:Sortida fi curs - Compromís alumne i família
 D-PRS108-01-008: Sortida fi curs - Al·lèrgies
 D-PRS108-01-014: Contracte menor
Tots aquests documents amb el seu codi corresponent es troben a la carpeta de traspàs de departaments i al
qualiteasy.
S’han revisat també els procediments d’activitats extraescolars que es troba recollit a les NOCF, punts
importants:
 Les activitats extraescolar com a part fonamental del currículum demanen una total implicació de:
professors, pares i alumnes.
 Algunes de les sortides o activitats comporten que es realitzin fora de l’horari lectiu habitual, tan
l’activitat en si com la seva preparació.
 Els pares o tutors es responsabilitzaran de recollir a l’alumne, en el lloc indicat d’arribada del bus.
 Si un alumne no és recollit pels seu pares o tutors, és notificarà a la policia municipal o mossos.
 El professor responsable de la sortida informarà al coordinador i al cap d’estudi dels alumnes
assistents i no assistents a la sortida.
 El coordinador penjarà el llistat de guàrdies a la sala de professors.
 El professors absent, per sortida, ha de deixar feina.
 El professor de guàrdia, passarà llista i informarà al cap d’estudis sobre les absències dels alumnes,
que no han anat a la sortida.
 El cap d’estudi entrarà les faltes als alumnes absents.
1.4.- Valoració de les sortides extraescolars
Com cada final de curs, s’ha passat als alumnes una enquesta per recollir les seves valoracions i aportacions
en diferents àmbits.
La valoració global de les sortides, festes i activitats per part del alumnes i famílies – pregunta 9 de l’enquesta
de satisfacció - ha estat positiva, amb una valoració de 7,4. Complint així l’objectiu que ens havíem marcat
de 7 o més.
2 .- REVISIÓ DE LA PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES SORTIDES
Concursos desenvolupats des de la Seu d’Urgell:
 Concurs dictat plurilingüe EOI
 Proves Cangur
 The Big Challenge
 Lectura en veu alta (*)
*Aquestes activitats s’han vist afectades per la pandèmia, quedant anul·lades.
Pel que fa a sortides planificades i que s’han anul·lat, són:
 Paris (vagues)
 Prades de Conflent (poca participació)
 Visita a la SEAT (poca participació)
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Totes les del 3r Trimestre (pandèmia)

Sortides i activitats que s’han incorporat al llarg del curs escolar:
 Artístic i Art a BCN
 Jornada de Llengua i Literatura Lleida
 Diverses conferències a La Seu
2.1.- Quadres - resum de les diferents sortides programades
Sortides S1 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

DATA

PARTICIPACIÓ

13 setembre

1r i 2n ESO

16 octubre

1r ESO

29 octubre

1r ESO

9 desembre

1r ESO

Observem els núvols

27 - 31
gener

1r ESO

Intercanvi Institut
Santanyí (Mallorca)
VÉNEN

29 gener

1r ESO

20 febrer
Març
Abril
19 març
21 Abril
3r
TRIMESTRE

FINAL
DE CURS

4 al 8 maig

SORTIDA
Marxa a peu Calvinyà
Piragües al P. Del
Segre
Parc de la Prehistòria
Tarascon França

Esquí

S1/S2/S3

Dictat plurilingüe

S1/S2/S3/S4
(seleccionats)
S1/S2/S3/S4
(seleccionats)
S1/S2/S3/S4/
B1/B2

Certament – Lectura en
veu alta
Certament Lectura en
veu alta

1r ESO

Marxa a peu La Bastida

1r ESO

Proves Cangur

Intercanvi Institut
Santanyí (Mallorca)
ANEM

maig

1r ESO

Piragües P. Del Segre

15 maig

S1/S2/S3/S4/
B1/B2

Plaça del Rei

maig

1r ESO

Itinerari botànic La Seu

8 al 10 juny

S1/S2

Colònies Tarragona

10 juny

S1/S2/S3

Port Aventura

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física/Tutoria
(Neus Soldevila)
E Física
(Neus Soldevila)
Matemàtiques
(Rosario Esteban)
C. Naturals
(Gemma Escribà)
Català
(Laura Ingla)
E. Física
(Neus Soldevila)
Català
(Laura Ingla)
Català
(Laura Ingla)
Català
(Laura Ingla)
Matemàtiques
(Rosario Esteban)
E Física
(Neus Soldevila)
Català
(Laura Ingla)
E. Física
(Neus Soldevila)
Música
(Narcís Mellado)
C. Naturals
(Gemma Escriba)
Tutories
Coord. D'activitats
extraescolars
(Josefina Serra)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

0

Núria Betriu

0

Neus Soldevila

25€

Núria Betriu

0

Eulàlia Nogués

0

Laura Ingla

26€

Carlo Sorribes

0

Laura Ingla

0

Laura Ingla

0

Laura Ingla

4€
(becats)

Rosario Esteban

0

Neus Soldevila

250€

Laura Ingla

0

Neus Soldevila

17€

Narcís Mellado

0

Gemma Escribà

185€

Núria Betriu

55€

Josefina Serra
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Sortides S2 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

3r
TRIMESTRE

FINAL
DE CURS

DATA

PARTICIPACIÓ

13
setembre

1r i 2n ESO

4 octubre

2n ESO

29 gener

2n ESO

29-31
gener

2n ESO
(francès)

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2

20 febrer

S1/S2/S3

Març

S1/S2/S3/S4
(seleccionats)

Abril

S1/S2/S3/S4
(seleccionats)

19 març

S1/S2/S3/S4/
B1/B2

22 Abril

2n ESO

SORTIDA
Marxa a peu
Calvinyà
Piragües al P.
Del Segre
Museu Mates,
Born, Sta. Maria
del Mar
Prades de
Conflent
Jornades
Batxibac Lleida
Dictat plurilingüe
Certament –
Lectura en veu
alta
Certament
Lectura en veu
alta
Proves Cangur
Marxa a peu St.
Antoni
Piragües P. Del
Segre

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física/Tutoria
(Neus Soldevila)
E Física
(Neus Soldevila)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

0

Núria Betriu

0

Neus Soldevila

Matemàtiques
(Rosario Esteban)

23€

Núria Betriu

Francès
(Eduard Lladós)
Francès
(Eduard Lladós)
Català
(Laura Ingla)

150€

Núria Valls

13€

Núria Valls

0

Laura Ingla

Català
(Laura Ingla)

0

Laura Ingla

Català
(Laura Ingla)

0

Laura Ingla

Matemàtiques
(Rosario Esteban)
E Física
(Neus Soldevila)
E. Física
(Neus Soldevila)
Música
(Narcís Mellado)

4€
(becats)

Rosario Esteban

0

Neus Soldevila

17€

Narcís Mellado

maig

1r ESO

15 maig

S1/S2/S3/S4/
B1/B2

0

Neus Soldevila

Plaça del Rei

8 al 10
juny

S1/S2

Colònies
Tarragona

Tutories

185€

Núria Betriu

10 juny

S1/S2/S3

Port Aventura

Coord. D'activitats
extraescolars
(Josefina Serra)

55€

Josefina Serra
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Sortides S3 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

DATA

PARTICIPACIÓ

1 octubre

3r ESO

25 octubre

3r ESO

8 novembre

3r ESO

29-31 gener

3r ESO

Prada de Conflent

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2

Jornades Batxibac
Lleida

20 febrer

S1/S2/S3

Dictat plurilingüe

A determinar

3r
TRIMESTRE

FINAL
DE CURS

S1/S2/S3/S4
(seleccionats)

SORTIDA
Marxa a peu al
Bosc de la Pinya
Piragües al Parc
del Segre
Cinema Espiritual
Andorra

Certament de
lectura en veu alta
Certament de
lectura en veu alta

A determinar

3r ESO

A determinar

3r ESO

Visita al Parlament

Març

3r ESO

Fête de la
Francophonie EOI

19 març

S1/S2/S3/S4
B1/B2

Abril

S3/S4/B1/B2

28 abril

3r ESO

14 i 23 abril

3r ESO

Maig

S3/S4

15 maig

S1/S2/S3/S4/
B1/B2

Plaça del Rei

maig

3r ESO

Piragües P. Segre

10 juny

S1/S2/S3

Port Aventura

Proves Cangur
Concurs teatre en
francès BCN
Marxa a peu a
Vilanova de Banat
Gimcana
Matemàtica
Erasmus
(Acollida 6 dies)

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física
(Neus Soldevila)
E Física
(Neus Soldevila)
Religió
(Montse Mitjavila)
Francès
(Eduard Lladós)
Francès
(Eduard Lladós)
Català
(Laura Ingla)
Català
(Laura Ingla)
Català
(Laura Ingla)
Socials
(Toni Egea)
Francès
(Eduard Llladós)
Matemàtiques
(Rosario Esteban)
Francès
(Eduard Lladós)
E Física
(Neus Soldevila)
Matemàtiques
(Rosario Esteban)
Anglès
(Montse Sinfreu)
Música
(Narcís Mellado)
E. Física
(Neus Soldevila)
Coord. D'activitats
extraescolars
(Josefina Serra)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

0

Neus Soldevila

0

Neus Soldevila

0

Montserrat Mitjavila

150€
13€
0

Núria Valls
Núria Valls
Laura Ingla

0

Laura Ingla

0

Laura Ingla
Toni Egea
Núria Valls

4€
(becats)

Rosario Esteban
Núria Valls

0

Neus Soldevila

0

Rosario Esteban

0

Montse Sinfreu

17€

Narcís Mellado
Neus Soldevila

55€

Josefina Serra
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Sortides S4 – curs 2019-20

DATA

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

PARTICIPACIÓ

SORTIDA

8 octubre

4t ESO

Marxa a peu Rec
dels 4 pobles

5 novembre

4t ESO

Colònia Vidal

1 al 6
Desembre

4t ESO

14 gener

4t ESO

29 gener

4t ESO

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2
S1/S2/S3/S4
(seleccionats)
S1/S2/S3/S4
(seleccionats)

Erasmus
Eslovàquia
Formació dels
Pirineus
J. llengua i
literatura catalana
– Lleida
Jornades Batxibac
Lleida
Certament de
lectura en veu alta
Certament de
lectura en veu alta

22 – 28 març

S4

Erasmus Noruega

18 març

S4/B2

Saló Ensenyament

19 març

S1/S2/S3/S4
/B1/B2

Proves Cangur

Abril

S3/S4/B1/B2
(francès)

Maig

S3/S4

A determinar
A determinar

3r
TRIMESTRE

FINAL
DE CURS

Concurs teatre en
francès BCN
Erasmus
(Acollida 6 dies)
Marxa a peu a La
Freita

12 maig

4t ESO

15 maig

S1/S2/S3/S4/
B1/B2

Plaça del Rei

1 al 9 juny

4t ESO

Viatge a Itàlia

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física
(Neus Soldevila)
Socials
(Toni Egea)
Anglès
(Montse Sinfreu )
C. Naturals
(Gemma Escribà)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS
Neus Soldevila

26€

Queralt Gilabert
Montse Sinfreu

0

Eulàlia Nogués

Català
(Laura Ingla)

18€

Imma Ginestà

Francès
(Eduard Lladós)
Català
(Laura Ingla)
Català
(Laura Ingla)
Anglès
(Montse Sinfreu)
Socials
(Toni Egea)
Matemàtiques
(Rosario
Esteban)
Francès
(Eduard Lladós)
Anglès
(Montse Sinfre)
E Física
(Neus Soldevila)
Música
(Narcís Mellado)
Coord.
D'activitats
extraescolars
(Josefina Serra)

13€

Núria Valls

0

Laura Ingla

0

Laura Ingla

0

Montse Sinfreu

27€

Toni Egea

4€
(becats)

Rosario Esteban
Núria Valls

0

Montse Sinfreu

0

Neus Soldevila

17 €

Narcís Mellado

600 €

Josefina Serra
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Sortides B1 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física
(Neus Soldevila)
Francès
(Eduard Lladós)
Matemàtiques
( Rosario
Esteban)
EVP
(Dolors Balcells)
Francès
(Eduard Lladós)
Matemàtiques
(Rosario
Esteban)
Francès
(Eduard Lladós)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

0

Neus Soldevila

DATA

PARTICIPACIÓ

SORTIDA

2 octubre

1r Batx.

Marxa a peu a St.
Eugeni

9 al 13
desembre

B1/B2
(Batxibac)

París

22 gener

1r Batx

Teatre
BCN/Museu
mates/Modernisme

22 gener

B1/B2
(Arts)

Pavelló Mies

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2

Jornades Batxibac
Lleida

19 març

S1/S2/S3/S4/
B1/B2

Proves Cangur

Abril

S3/S4/B1/B2
(francès)

Concurs Teatre
francès

15 maig

S1/S2/S3/S4/
B1/B2

Plaça del Rei

Música
(Narcís Mellado)

17€

Narcís Mellado

19 maig

1r Batx CTMA

Conca de Tremp

C. Naturals
(Eulàlia Nogués)

25/30€

Marc Meya

A determinar

B1/B2
(artístics)

3 juny

1r Btx.

3r
TRIMESTRE

Exposicions
cultruals:Andorra,
La Seu, Lleida o
BCN
Marxa a peu
Navinès

Núria Valls
53€/58€

Núria Betriu

40€

Dolors Balcells

13€

Núria Valls

4€
(becats)

Rosario Esteban
Núria Valls

EVP
(Dolors Balcells)
E Física
(Neus Soldevila)

Dolors Balcells

0

Neus Soldevila

FINAL
DE CURS
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Sortides B2 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

3r
TRIMESTRE

DATA

PARTICIPACIÓ

SORTIDA

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)

A determinar

B1/B2 Arts.

Exposicions culturals:
Andorra, La Seu, Lleida
o BCN

EVP
(Dolors Balcells)

24 octubre

2n Batx.

Teatre P. Diamant /St.
Pau

9 al 13
desembre

B1/B2
(Batxibac)

París
Orientació universitària
Andorra
Pavelló, Miró, La
Pedrera
Jornades Batxibac
Lleida

17 gener

2n Batx

22 gener

2n Batx
(artístics i Art)

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2

11 febrer

2n Batx

Visita a la SEAT

4 març

2n Batx.
(CTMA)

Conca de Tremp

18 març

S4/B2

Saló Ensenyament

19 març

S1/S2/S3/S4/
B1/B2

Proves cangur

Abril
15 maig

S3/S4/B1/B2
(Francès)
S1/S2/S3/S4/
B1/B2

Concurs de teatre
francès
Plaça del Rei

Matemàtiques
(Rosario
Esteban)
Francès
(Eduard Lladós)
Coordinació Batx
(Belén Riado)
EVP
(Dolors Balcells)
Francès
(Eduard Lladós)
Economia i
Socials
(Ricard Calvo)
C. Naturals
(Eulàlia Nogués)
Socials
(Toni Egea)
Matemàtiques
(Rosario
Esteban)
Francès
(Eduard Lladós)
Música
(Narcís Mellado)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS
Dolors Balcells

40€

Núria Betriu
Núria Valls

0

Belén Riado

40€

Maite Sogorb

13€

Núria Valls

28€

Josefina Serra

28€

Marc Meya

27€

Toni Egea

4€
(becats)

Rosario Esteban
Núria Valls

17 €

Narcís Mellado
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Sortides CF – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

3r
TRIMESTRE

DATA

PARTICIPACIÓ

SORTIDA

A determinar

GA 1r 2n

Visita Guissona

A determinar

GA 1r 2n

Cooperativa Abacus

24 gener

GA 1r 2n

30 gener

SMX/ASIX/DAM

Febrer

SMX/ASIX/DAM

28 febrer

GA 1r 2n

Cooperativa Abacus

A determinar

GA 1r- 2n

Escola Hosteleria
Lleida

A determinar

CAI/APD 1r

C Residencial CASER
Oliana

A determinar

SMX/ASIX/DAM

A determinar

SMX/ASIX/DAM

A determinar

SMX/ASIX/DAM

A determinar

SMX/ASIX/DAM

A determinar

CAI/APD 1r/2n

Fira FP (Arem –
Aspros)

A determinar

CAI/APD 1r

Barreres
arquitectòniques

A determinar

CAI/APD 1r/2n

Asemi +Ludoteca
(Lleida)

Visita Guissona i
Taurus
Supercomputadora
UPC/empreses BCN
Congrés de seguretat
Andorra

Jornades tècniques
Andorra
Jornades tècniques C.
Comarcal
CPD Hospital,
Ajuntament, C.
Comarcal
Visites tècniques
Andorra

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
Adm. i Economia
(Ricard Calvo)
Adm. i Economia
(Ricard Calvo)
Adm. i Economia
(Ricard Calvo)
Informàtica
(Tomás Bigordà)
Informàtica
(Tomás Bigordà)
Adm. i Economia
(Ricard Calvo)
G. Administrativa
(Ricard Calvo)
Sanitat i S
Comunitaris
(Eduard Ribera)
Informàtiques
(Tomàs Bigordà)
Informàtica
(Tomàs Bigordà)
Informàtica
(Tomàs Bigordà)
Informàtica
(Tomàs Bigordà)
Sanitat i S
Comunitaris
( Eduard Ribera)
Sanitat i s.
comunitaris
(Eduard Ribera)
Sanitat/S.
comunitaris
(Eduard Ribera)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS
Anna Suaña
Ricard Calvo

0

Anna Suaña

20€

Tomàs Bigordà

0

Tomàs Bigordà

23€

Ricard Calvo

18€

Ricard Calvo

12€

Eduard Ribera

0

Tomàs Bigordà

0

Tomàs Bigordà

0

Tomàs Bigordà

0

Tomàs Bigordà

17€

Eduard Ribera

0

Eduard Ribera

17€

Eduard Ribera
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2.2.- Quadres - resum de les sortides realitzades.
Sortides S1 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

DATA

PARTICIPACIÓ

13 setembre

1r i 2n ESO

16 octubre

1r ESO

29 octubre

1r ESO

9 desembre

1r ESO

Observem els núvols

27 - 31
gener

1r ESO

Intercanvi Institut
Santanyí (Mallorca)
VÉNEN

29 gener

1r ESO

20 febrer

S1/S2/S3

SORTIDA
Marxa a peu Calvinyà
Piragües al P. Del
Segre
Parc de la Prehistòria
Tarascon França

Esquí
Dictat plurilingüe

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física/Tutoria
(Neus Soldevila)
E Física
(Neus Soldevila)
Matemàtiques
(Rosario Esteban)
C. Naturals
(Gemma Escribà)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

0

Núria Betriu

0

Neus Soldevila

25€

Núria Betriu

0

Eulàlia Nogués

0

Laura Ingla

26€

Carlo Sorribes

0

Laura Ingla

Català
(Laura Ingla)
E. Física
(Neus Soldevila)
Català
(Laura Ingla)

3r
TRIMESTRE
FINAL
DE CURS

Sortides S2 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

DATA

PARTICIPACIÓ

13
setembre

1r i 2n ESO

4 octubre

2n ESO

29 gener

2n ESO

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2

20 febrer

S1/S2/S3

SORTIDA
Marxa a peu
Calvinyà
Piragües al P.
Del Segre
Museu Mates,
Born, Sta. Maria
del Mar
Jornades
Batxibac Lleida
Dictat plurilingüe

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física/Tutoria
(Neus Soldevila)
E Física
(Neus Soldevila)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

0

Núria Betriu

0

Neus Soldevila

Matemàtiques
(Rosario Esteban)

23€

Núria Betriu

Francès
(Eduard Lladós)
Català
(Laura Ingla)

13€

Núria Valls

0

Laura Ingla

3r
TRIMESTRE
FINAL
DE CURS
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Sortides S3 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

DATA

PARTICIPACIÓ

1 octubre

3r ESO

25
octubre
8
novembre

3r ESO
3r ESO

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física
(Neus Soldevila)
E Física
(Neus Soldevila)
Religió
(Montse Mitjavila)
Francès
(Eduard Lladós)
Català
(Laura Ingla)

SORTIDA
Marxa a peu al
Bosc de la Pinya
Piragües al Parc
del Segre
Cinema Espiritual
Andorra
Jornades
Batxibac Lleida

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2

20 febrer

S1/S2/S3

Dictat plurilingüe

PARTICIPACIÓ

SORTIDA

8 octubre

4t ESO

Marxa a peu Rec
dels 4 pobles

5 novembre

4t ESO

Colònia Vidal

1 al 6
Desembre

4t ESO

14 gener

4t ESO

29 gener

4t ESO

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

0

Neus Soldevila

0

Neus Soldevila

0

Montserrat Mitjavila

13€

Núria Valls

0

Laura Ingla

3r
TRIMESTRE
FINAL
DE CURS

Sortides S4 – curs 2019-20

DATA

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física
(Neus Soldevila)
Socials
(Toni Egea)
Anglès
(Montse Sinfreu )
C. Naturals
(Gemma Escribà)

Erasmus
Eslovàquia
Formació dels
Pirineus
J. llengua i
literatura catalana
– Lleida
Jornades Batxibac
Lleida

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS
Neus Soldevila

26€

Queralt Gilabert
Montse Sinfreu

0

Eulàlia Nogués

Català
(Laura Ingla)

18€

Imma Ginestà

Francès
(Eduard Lladós)

13€

Núria Valls

3r
TRIMESTRE
FINAL
DE CURS

Sortides B1 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

DATA

PARTICIPACIÓ

SORTIDA

2 octubre

1r Batx.

22 gener

1r Batx

22 gener

B1/B2
(Arts)

Pavelló Mies

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2

Jornades Batxibac
Lleida

Marxa a peu a St.
Eugeni
Teatre
BCN/Museu
mates/Modernisme

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
E Física
(Neus Soldevila)
Matemàtiques
( Rosario
Esteban)
EVP
(Dolors Balcells)
Francès
(Eduard Lladós)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

0

Neus Soldevila

53€/58€

Núria Betriu

40€

Dolors Balcells

13€

Núria Valls

3r
TRIMESTRE
FINAL
DE CURS
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Sortides B2 – curs 2019-20

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

DATA

PARTICIPACIÓ

SORTIDA

24 octubre

2n Batx.

Teatre P. Diamant /St.
Pau

17 gener

2n Batx

22 gener

2n Batx
(artístics i Art)

6 febrer

S2/S3/S4/B1/B2

4 març

2n Batx.
(CTMA)

Orientació universitària
Andorra
Pavelló, Miró, La
Pedrera
Jornades Batxibac
Lleida
Conca de Tremp

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)
Matemàtiques
(Rosario
Esteban)
Coordinació Batx
(Belén Riado)
EVP
(Dolors Balcells)
Francès
(Eduard Lladós)
C. Naturals
(Eulàlia Nogués)

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

40€

Núria Betriu

0

Belén Riado

40€

Maite Sogorb

13€

Núria Valls

28€

Marc Meya

PREU

PROFESSORS
ACOMPANYANTS

0

Anna Suaña

20€

Tomàs Bigordà

23€

Ricard Calvo

3r
TRIMESTRE

Sortides CF – curs 2019-20

DATA

PARTICIPACIÓ

24 gener

GA 1r 2n

30 gener

SMX/ASIX/DAM

28 febrer

GA 1r 2n

DEPARTAMENT
(professor/a
responsable)

SORTIDA

1r
TRIMESTRE

2n
TRIMESTRE

Visita Guissona i
Taurus
Supercomputadora
UPC/empreses BCN
Cooperativa Abacus

Adm. i Economia
(Ricard Calvo)
Informàtica
(Tomás Bigordà)
Adm. i Economia
(Ricard Calvo)

3r
TRIMESTRE

3.- SORTIDES CONTRACTADES I ANUL·LADES FINAL.
Totes les sortides planificades del tercer trimestre van quedar anul·lades.
3.1 .- Viatge de 4t ESO “Itàlia” (1 de juny al 9 de juny 2020)
Al llarg del curs es van realitzar diverses reunions informatives amb alumnes i pares (inici de curs); amb els
alumnes i els seus diversos coordinadors s’han fet múltiples reunions al llarg del curs, per tal de coordinar i
preparar les activitats destinades a l’obtenció d’ingressos.
Dels del dia 14 de març, en que es van tancat els centres educatius, es va estar en contacte amb l’agencia
de viatges, per tal de veure i analitzar l’evolució de la situació de la pandèmia, tan al lloc de destinació, com
al nostre país. Decidint-se finalment l’anul·lació del viatge de final de curs de 4t ESO. Des de les hores es va
treballa per tal d’aconseguir el retorn dels pagaments efectuats.
Els pagaments fet per l’agencia, com a reserva dels allotjaments, han estat assumits per la mateixa, a
l’aconseguir un termini d’un any per a la seva utilització. La companyia naviliera “Grimaldi”, va fer us de la
seva normativa, quedant-se l’import de la reserva, que era un total de 1.040€. Això va suposar que cada
alumne se li va restar la quantitat de 14€ de les activitats pro-viatge.
3.2 .- Activitats pro – viatge realitzades pels alumnes de 4t ESO.
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En les festes del centre, quatre en total, (Castanyada, Nadal, Carnestoltes), els alumnes de 4t ESO han
preparat “xocolatades”.
Per la Fira de St. Ermengol els alumnes han venut pastissos en una paradeta del passeig. A més un grup
d’alumnes van fer exhibició de balls tradicionals, sota la direcció del professor de música Narcís Mellado.
Espectacle de Nadal.
S’ha participat en la Fira de Nadal de La Seu, que es celebra els dissabtes de desembre. Enguany, la
participació ha estat un xic escassa, així com el total recaptat.
Es va vendre:



participacions de la loteria de Nadal
neules i polvorons

La resta activitats planificades fins a final de curs, no van poder portar-se a terme, com ara: venda de
camisetes, venda de roses i xocolatades.
Els beneficis obtinguts d’aquestes activitats, així com la paga-i-senyal de 200€, fou retornada als alumnes
mitjançant transferència bancaria.
3.3.- Colònies de 1r i 2n d’ESO a Tarragona (8 al 10 de juny 2020)
Les colònies de 1r i 2n d’ESO, de final de curs, també foren anul·lades. Recuperant-se la totalitat de la reserva
pagada. Es va retornar a les famílies el total de l’import pagat, mitjançant transferència bancaria.
3.4.- Saló de L’Ensenyament i Museu d’Història de Catalunya, 4t d’ESO i 2n Batxillerat. (18 març 2020).
La sortida al Saló, que es realitzada cada any amb els alumnes de 4t ESO i 2n Batxillerat, va quedar anul·lada
pocs dies abans de la seva celebració, per l’ajornament oficial del mateix. Això va implicar que s’anul·lés
també l’activitat complementaria, que és la visita la Museu d’Història.
Donat que d’aquestes activitats, ja s’havia fet el pagament, es va contactar amb les entitats corresponents,
per tal d’aconseguir els retorns dels pagaments. En un primer moment, sols es va aconseguir el retorn íntegre
de les activitats del Museu d’Història. El Saló, argumentant que estava ajornat, va notificar que no tornava
l’import de les entrades.
L’allargament de la situació de confinament, va fer inviable el manteniment de l’ajornament. Entitat
organitzadora del Saló va decidir retornar part de l’entrada, quedant-se 2,50€ en concepte de l’organització
d’un Saló virtual, els dies 20 al 24 de maig. L’institut va rebre un codi per cada una de les entrades comprades,
per tal que els alumnes poguessin participar en aquest Saló virtual. Aquestes codis de participació es van fer
arribar a tots els alumnes implicats, mitjançant correu electrònic.
L’import pagat pels alumnes, menys els 2,50€, han estat retornats a les famílies mitjançant una transferència
bancaria.
4 .- FESTES DEL CENTRE
La festa de Nadal, el darrer dia de classe, les úniques activitats van ser la xocolatada de 4t d’ESO i l’actuació
dels alumnes de 4t d’ESO, durant les dues darreres hores del matí.
A la festa de carnestoltes , a part de la xocolatada, a l’hora del patí es van fer fotografies a tots aquells que
van voler.
La resta d’activitats, que s’acostumen a fer, com ara St. Jordi, no s’han pogut celebrar donada la situació
d’excepcionalitat d’enguany.
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5.- ESTADES D’INTERCANVI
Totes elles, s’han vist afectades directament per la situació derivada de la pandèmia i les mesures adoptades
per al seu control.
5.1.- Intercanvi Santanyí
L’intercanvi amb l’institut de Santanyí (Mallorca), es una de les ofertes ja consolidades del nostre institut. Hi
participen els alumnes de 1r d’ESO.
Com es ve donant els darrers anys, es va rebre als mallorquins del 27 al 31 de gener, per tal d’aprofitar la
temporada d’esquí. Enguany l’anada dels nostre alumnes, que s’havia de fer del 4 al 8 de maig, va quedar
anul·lada per la COVID - 19.
Els pagaments fets per les famílies els hi fou retornat mitjançant transferència bancaria.
5.2.- Projecte Eramus.
Enguany s’havia iniciat de nou el projecte d’intercanvi europeu Erasmus. Hi participaven els alumnes de 4t
ESO. Es van poder fer els primers intercanvis a Eslovàquia. La resta del programa va quedar en suspens
degut a la pandèmia.
5.3.- Revèl (França).
El dia 30 de març s’havia de rebre al grup de alumnes de l’institut de Revèl, amb qui s’han realitzat intercanvis
dins el programa de Batxibac. Aquest també va quedar anul·lat.
6.- PROPOSTES DE MILLORA PEL CURS 2020/21








Agilitzar els pagaments, respectant els terminis establerts, per tal d’evitar complicacions derivades
dels mateixos.
Portar a terme un control més exactiu del alumnes que participen en les sortides. Fent arribar els
llistats a tots els òrgans implicats.
Animar als diferents departaments per tal que facin propostes de sortides i activitats per a tots els
grups per igual.
Controlar el preu de les sortides, per tal que aquestes no acabin generant dèficit.
Augmentar o mantenir el grau de satisfacció de les sortides.
Agilitzar la recollida d’informació de les sortides, tan abans com després de la seva realització.
Aquesta molt necessària quan implica al menjador escolar.
Millorar tramesa d’informació per part dels responsables al coordinador, de les activitats que
realitzades amb pocs alumnes, concursos dins i fora de l’institut o altres en que no es necessitat ni
transport ni autorització i que per tant queden com a responsabilitat del departament organitzador.
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Coordinació de Prevenció i Riscos laborals
El curs 2019/2020 en l’àmbit de la Coordinació de Riscos Laborals, que duu afegit part del control i
manteniment d’algunes instal·lacions del INS: enllumenat d’emergència, extintors i senyalització
d’emergència.
En l’àmbit de la Coordinació de Riscos Laborals es varen fer les següents actuacions:
 Actuacions de caràcter regular:
 Realitzar el simulacre anual d’emergència.
 Revisió periòdica la senyalització de l'Institut i els aspectes relacionats amb el pla d'emergència
amb la finalitat d'assegurar-ne l'adequació i funcionalitat.
 Revisió periòdica dels equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a les
revisions oficials.
 Revisió periòdica del pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a les persones, els
telèfons i l'estructura.
 Revisió de les senyals acústiques emprades en cas d’emergència.
 Revisar els diferents documents associats a la coordinació.
 Gestionar el sistema de préstec de les claus dels ascensors als alumnes amb dificultats.
 Gestionar el sistema de préstec de bosses de gel per a petites contusions.
 Gestionar i proveir la farmaciola del centre.
 Realització de sessions informatives del Pla d’Emergència als alumnes del centre, especialment
als nou vinguts –ESO i Batxillerat–
 Valorar els possibles riscos potencials


Actuacions curs 2019 ~ 2020
 Es va realitzar el simulacre el 20 de desembre de 2019
 S’han revisat els diferents elements de seguretat:
o Senyals d’emergència;
o Protecció contra incendis (extintors)
o Enllumenat d’emergència.
 S’ha fet una revisió exhaustiva dels extintors, per part de “PIROS seguretat S.L.”. Com consta
en el certificat emes per aquesta. (ambdós es poden consultar a l’arxiu de la coordinació)
 L’empresa “PIROS seguretat S.L.” Ha pressupostat la substitució de les senyals d’emergència
verdes (senyalització d’evacuació), atès que han superat el temps d’operativitat i no s’adequent
a les noves normatives d’homologació. Com consta en l’informe emes per “PIROS seguretat
S.L.”.



Propostes d’actuació curs 2020 ~ 2021
 Atendre les recomanacions fetes per PIROS seguretat S.L. En l’àmbit de prevenció d’incendis.
(Com consten en els certificats abans esmentats)
 Adaptar la senyalització verda a la normativa RIPCI 2018 i RD 513/2017.
 Realitzar un segon simulacre en horari de tarda. En el passat curs 2019 ~ 2020 va quedar
posposat.
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Institut Joan Brudieu
25004188
c/ Bisbe Iglesias Navarri, 27
La Seu d’Urgell
ESO – BTX – CFM – CFS
19 de desembre de 2020

Participació / col·laboració del professorat
x

Bona

Regular

Deficient

Observacions:
El grup 4ESO-C era fora del institut en activitats de ciències naturals..
Temps real de l’evacuació
NOMBRE D’ALUMNAT
TOTAL DEL CENTRE

515
5 min

Secció C: BTX-CF

Planta soterrani
Planta baixa
Planta primera
Planta segona

2 min
3 min
3 min
3 min

Secció B: Sala d’Actes

Planta baixa

No ocupada

Secció A: ESO

Planta baixa
Planta primera
Planta segona

2 min
3 min
4 min

Observacions:
Els fulls de registre han estat correctament complimentats. El sistema de megafonia ha estat reparat
degudament i el volum de la sirena és correcte amb un marge superior de potencia.
Comportament de l’alumnat
x

Bo

Regular

Deficient

Observacions:
Els alumnes nouvinguts han estat informats del Pla d’emergència pel coordinador en l’hora de tutoria de grup.
Capacitat de les vies d’evacuació
x

Bona

Regular

Hi ha hagut deficiències

x

Deficient
SÍ

NO

Observacions:
Punts de congestió perillosa:
Observacions:
Les vies d’evacuació tenen capacitat sobrada per admetre la lliure circulació de les persones evacuades. Les
sortides són suficientment àmplies.
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Ha funcionat correctament
Alarma

x

SÍ

NO

Inexistent

Enllumenat d’emergència

x

SÍ

NO

Inexistent

Escales d’emergència

x

SÍ

NO

Inexistent

Observacions:
El volum de l’alarma és correcte i els problemes anteriors s’han reparat.
S’ha pogut tallar el subministrament
x

Gas

SÍ

NO

Electricitat

SÍ

x

NO

Inexistent

Gasoil

SÍ

x

NO

Inexistent

Ventilació / climatització

SÍ

x

NO

Inexistent

Inexistent

Observacions:
No s’ha fet cap tall de subministrament
Obstacles a les vies d’evacuació:

Identificació d’elements de l’edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzen les vies
d’evacuació (mobles, portes d’obertura contrària al sentit de l’evacuació, pilastres, etc.)

La sortida al pati interior oest és potencialment perillosa per l’existència d’un perfil sobresortint a la part inferior
del marc. Està senyalitzada i és prou coneguda pels alumnes ja que s’utilitza sovint.
Degut al seu poc us la porta est de sortida al pati planta baixa ha costat d’obrir.
Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament del mobiliari, etc.)
No hi ha hagut incidències
Conclusions pedagògiques – Balanç general del simulacre
El balanç ha estat positiu pel que fa a la participació dels alumnes que estaven ben informats.
Cal insistir en la importància de mantenir la fila índia.
Suggeriments
Insistir en la importància del simulacre entre el professorat. Principalment el paper a desenvolupar pel
responsable de planta.
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Coordinació Institut Obert de Catalunya (IOC)
QUÈ ÉS L’IOC?
La raó de ser de l'Institut Obert de Catalunya es troba plenament vinculada als objectius del Departament
d'Ensenyament
En primer lloc, l'extensió de l'educació, facilitant que pugui arribar al màxim de persones superant les
limitacions de l'espai i del temps.
En segon lloc, una educació que ha de posar els interessos, les necessitats i les possibilitats de progrés de
les persones en el centre d'un model educatiu flexible i adaptable.
En tercer lloc, una proposta educativa que, en col·laboració amb les altres, impulsa la formació al llarg de la
vida.
I, finalment, el treball compartit per presentar una oferta educativa de qualitat i amb voluntat de millora, que
vagi incorporant les innovacions en les tecnologies de la informació i de la comunicació amb l'objectiu de
donar un millor servei educatiu.
PRINCIPIS GENERALS
L’oferta pública de l’educació a distància impartida per l’Institut Obert de Catalunya junt amb diversos centres
col·laboradors, es caracteritza per la seva variació, obertura i flexibilitat per tal d’assolir, especialment,
l’extensió de l’accessibilitat a aquesta formació, la simultaneïtat amb altres ensenyaments i la
complementarietat amb altres accions i estratègies formatives, possibilitant en definitiva, l’exercici efectiu del
dret a la formació permanent.
INSTITUT JOAN BRUDIEU
El nostre institut com a centre de suport i col·laborador de l’IOC oferta els ensenyaments de:
- Batxillerat
- Formació professional (FP)
- Curs de preparació per a les proves d’accés a CFGS (PACFGS)
Sobre el BTX, PACFGS, l‘institut ofereix l’ajuda necessària per seguir els ensenyaments a distància i facilitar
concretament:
- La tasca administrativa de l’alumnat (matrícula, aportació de documents, compulses, etc.)
- Realització dels exàmens en les nostres instal·lacions. Excepcionalment aquest segon semestre
els exàmens han sigut via telemàtica degut a la situació actual
Respecte a la FP la nostra tasca consisteix en recollir, comprovar i compulsar la documentació necessària en
els períodes de matriculació, també des de el curs passat han ampliat la nostra col·laboració, fem també les
tasques de validació de la documentació.
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RESUM DEL CURS 2019/20:
BTX
Nombre matriculats:

1r trimestre
2n trimestre

27 alumnes
19 alumnes

1r semestre
2n semestre

25 alumnes nous
19 alumnes nous

FP
Nombre matriculats:
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3.- TUTORIA
Eixos transversals: xerrades a Tutoria
El centre planteja el tractament dels eixos transversals a les hores de tutoria, amb tallers, xerrades i
conferències.
Totes aquestes activitats es programen de de Cap d’Estudis, conjuntament amb els Coordinadors d’ESO,
BTX, CF i totes les entitats col·laboradores, després de fer una valoració de les activitats realitzades el curs
anterior. Totes les activitats es desenvolupen dins de les sessions de tutoria.
Sempre s’intenta cobrir els àmbits de la salut, de la convivència, de medi ambient, d’educació viaria i molt
especialment d’orientació acadèmica i professional.
Afectació del confinament:
Aquest curs degut a l’afectació del Covid-19 i el confinament, que va provocar, ha fet, que
malauradament, no així estat un curs normal.
Només les activitats del 1r trimestre i de part del 2n trimestre es van realitzar amb certa normalitat. Cal
destacar que durant el segon trimestre es van haver d’aplaçar i finalment suspendre alguns tallers, degut a
que les entitats que les havien de realitzar, així ho van demanar, degut a diferents motius.
Tampoc s’han pogut realitzar les valoracions de final de curs, amb l’alumnat i les entitats col·laboradores.
Tanmateix, durant el primer trimestre cal destacar que a batxillerat es va impartir el taller Revoluciona el
Gènere, tallers de prevenció de violències masclistes per a instituts, ofert per La Direcció General de Joventut.
Aquests tallers van ser molt ben rebuts per gran part de l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat
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Servei Comunitari S4
INTRODUCCIÓ
Aquest curs ha sigut el cinquè any del projecte de Servei Comunitari a l’INS Joan Brudieu, amb els alumnes
de 4t d’ESO, hi han participat 107 alumnes. La matèria on s’ha impartit el projecte del servei comunitari ha
estat: Ciències Socials.
El Servei Comunitari s’ha centrat en un gran projecte, on participen tots els alumnes i què es basa en la
col·laboració amb el Banc d’Aliments, amb diferents tasques i amb una col·laboració massiva el dia del gran
recapte. A més s’han realitzat altres petits projectes, on han participat un grup reduït d’alumnes. Aquesta
metodologia combina dos elements: l’aprenentatge basat en l’experiència i el servei a la comunitat.
S’han realitzat 3 projectes de Servei Comunitari:
1. ALIMENTS PER A LA SOLIDARITAT
2. INTERNET SEGURA I BULLYNG
3. ANGLÈS ALS MÉS PETITS
Les Entitats col·laboradores han estat:
1.
2.
3.
4.
5.

Aliment per a la Solidaritat (Seu Solidària, Càritas i Creu Roja)
Mossos d’esquadra
Llar d’infants Minairons
Ajuntament de la Seu d’Urgell
Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya

AVALUACIÓ
L’avaluació s’ha fet tenint en compte les valoracions que han omplert les entitats receptores, l’autovaloració
de l’alumne/a i l’avaluació dels professors implicats. S’han tingut en compte diferents aspectes del servei
realitzat per l’alumnat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Puntualitat.
Assistència.
Grau de coordinació. Treball en Equip. Capacitat d’organització.
Feina realitzada.
Grau d’interès i motivació.
Grau de preparació de l’aprenentatge.
Grau de compromís i d’implicació de l’alumnat.
Grau de satisfacció de l’experiència.
Actitud positiva, educada.
Capacitada de diàleg.

VALORACIÓ
La valoració per part de l’alumnat ha estat força positiva, amb alguna puntualització segons l’entitat on han
realitzat el servei. Cal destacar la valoració molt positiva realitzada per l’alumnat que ha fet la seva
col·laboració a la Llar d’Infants Minairons. El professorat implicat en el projecte també ha fet una molt bona
valoració.
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4.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT
Comissió d’Atenció a la Diversitat
Composició
Caps d’Estudis
Coordinador Pedagògic
Cap de seminari d’atenció a la diversitat/UAC
Persona de l’EAP que intervé al centre

Conxita Sabartrés i Josep Molero
Jordi Grau
Mercè Cerqueda
Marta Alet

Les reunions es realitzen els divendres de 12:00 a 12:55 al despatx de coordinació pedagògica.
Actuacions desenvolupades
1. Gestió de la diversitat del centre: adscripcions i canvis de nivell, derivacions SIEI, Aula Oberta, Aula
d’acollida i UEC.
2. Seguiment de l’alumnat amb NEE.
3. Seguiment de l’alumnat nouvingut.
4. Anàlisi i pre-validació dels documents de diversitat del centre.
5. Seguiment i anàlisi de la pre-avaluació, avaluacions i mitjes avaluacións.
6. Gestió de propostes dels equips docents.
7. Revisió dels informes de l’EAP i canalització als tutors.
8. Coordinació amb l’AA.SS. del centre.
9. Revisió i actualització de dades sobre els alumnes SIEI.
10. Seguiment del traspàs d’informació primària –secundària.
11. Anàlisi de la demanda d’auxiliars pel proper curs.
12. Previsió de repetidors de curs.
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5.- RELACIONS AMB LA FAMÍLIA
Informació a les famílies
Finalitat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informacions de funcionament
Evolució dels aprenentatges
Orientació escolar
Orientació acadèmica i professional
Orientació PAAU
Informació sobre activitats extraescolars, viatges i sortides

Calendari de reunions efectuades amb les famílies:
DIA

HORA

Pares de 1r i 2n ESO

23 de
setembre

20,30
hores

Pares de 3r i 4t ESO

24 de
setembre

20,30
hores

Pares de BTX

30 de
setembre

20,30
hores

Pares de CF i CAS

1 d’octubre

20,30
hores

LLOC

RESPONSABLES

Sala d’actes
Aula
respectiva
Sala d’actes
Aula
respectiva
Sala d’actes
Aula
respectiva
Sala d’actes
Aula
respectiva

EQUIP DIRECTIU
TUTOR/A DE GRUP
TUTOR/A PERSONAL
EQUIP DIRECTIU
TUTOR/A DE GRUP
TUTOR/A PERSONAL
EQUIP DIRECTIU
TUTOR/A DE GRUP
TUTOR/A PERSONAL
EQUIP DIRECTIU
TUTOR/A DE GRUP
TUTOR/A PERSONAL

Campanyes promocionals
L’INS Joan Brudieu ha portat a terme diferents accions per tal de promocionar l’INS:


Jornada de Portes Obertes ESO, celebrada el 10 de març adreçada a pares i mares de l’alumnat que
ha d’iniciar primer d’ESO el proper curs. Es van dur a terme dues activitats: visita a les instal·lacions de
l’INS on els responsables dels diferents departaments didàctics van oferir les explicacions pertinents , des
de les 19 hores fins a les 20,30 hores i una reunió informativa a les 20,30 hores. Hi va haver una exel·lent
afluència de públic.
Jornada de Portes Obertes BTX-CF, s’havia de celebrar el 27 d’abril adreçada a pares i mares de
l’alumnat que ha d’iniciar estudis postobligatoris BTX i CF el proper curs. Es va haver de suspendre per
culpa de la pandèmia de la COVID-19.



Reunió informativa de l’optativitat a S4, s’havia de celebrar el 7 de maig. Es va haver de suspendre
per culpa de la pandèmia de la COVID-19.



Reunió informativa del desenvolupament de les PAU i dels estudis universitaris o de de CFGS, que
va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’INS el dia 20 de febrer. La reunió va tenir una bona resposta de públic.



Promoció específica dels cicles formatius: S’havien previst diferents accions, però totes es van haver
de suspendre per culpa de la pandèmia de la COVID-19.
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Relacions Primària - Secundària
1.

Reunió amb els centres efectuada el dia 20 de gener.

2.

Traspàs d’informació entre primària i secundària
2.1. Visita dels companys de primer d’ESO als seus companys de sisè de primària de l’escola, suspesa
a causa de la pandèmia de la COVID-19
PAU CLARIS -es realitzarà el dia 8 de maig a les 09:00 (1 grup)
ALBERT VIVES -es realitzarà el dia 5 de maig a les 09:00 3 grups)
LA VALIRA – No assisteixen a la reunió
2.2. Traspàs d’informació del professorat es realitzarà el dia 26 de juny, tot i que amb la pandèmia s’ha
hagut de fer telemàticament.
ALBERT VIVES a partir de les 10.00
PAU CLARIS a partir de les 12.00
A la resta de centres es farà el traspàs via telemàtica o telefònica

3.

La visita dels alumnes de sisè al l’Institut es realitzarà, amb un total de 155 famílies :
3.1.

Dimecres 29 de gener, a les 15.30: Jornada de portes obertes per a l’alumnat (72) de:

ESC Pau Claris
(25)

ESC La Valira
(25)

ESC Rosa Campà - Montferrer
(9)

ZER Narieda
(13)
 ESC Sant Climent – Coll de Nargó
6
 ESC Miret i Sans – Organyà
7

3.2.

Dimecres 05 de febrer a les 15.30: Jornada de portes obertes per a l’alumnat (83) de:

ESC Albert Vives
(70)

ZER Urgellet
(7)
 ESC Sant Esteve – Alàs
0
 ESC Castellciutat - Castellciutat
1
 ESC Arnau Mir - el Pla de Sant Tirs
5
 ESC de Tuixén - Tuixén
1




ZER Baridà-Batllia
 ESC Portella Blanca – Lles
 ESC Pere Sarret - Martinet
 ESC el Puig – Prullans
ESC Ridolaina – Montellà

(3)
0
3
0
(3)
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Orientació famílies i alumnat
La reunió amb les famílies es realitzarà el dia 10 de març. Aproximadament 10 dies abans de la
reunió es faran arribar les cartes a cada un dels centres. Es realitzaran tres torns de visites: a les
19.00, 19.15 i 19.30. A partir de les 20.30 es farà la reunió informativa a la sala d’actes.

5.

Informacions de l’EAP
a)

DICTAMENS:
Hi ha 4 alumnes:






1 alumne de La Valira amb problemes auditius
1 alumne del Pla amb DIL
1 alumne de l’Albert Vives amb TEA
1 alumne del Pau Claris amb TEA

Els dos alumnes de TEA es proposen per SIEI

6.

b)

ADAPTACIONS:
alumnes d’altes capacitats - 4
alumnes amb TDAH - 12
alumnes amb dislexia - 4

c)

SOCIALS:
Entre 7 – 8 alumnes

d)

AULA ACOLLIDA:
Entre 6 – 7 alumnes (tots de AV)

Traspàs d’informació Secundària-Primària
Es realitza el retorn d’informació de l’alumnat que actualment està realitzant segon d’ESO (promoció
1819), on la valoració és molt positiva ja que en totes les matèries se supera el nombre d’aprovats
respecte de les competències bàsiques de sisè i també majoritàriament de les notes finals de primària.
Respecte de les CB hi ha una millora molt considerable en idioma, matemàtiques i biologia; en català la
millora és més lleu i en castellà la millora és inapreciable.
Respecte al retorn d’informació de l’alumnat que actualment cursa primer d’ESO (promoció 2019-2020),
es valora també de forma positiva ja que els resultats de la primera avaluació s’equiparen força als
resultats de les proves de competències bàsiques de sisè, i a les notes finals de primària.
RESUM PROMOCIÓ 18 - 19

CB català
CB castellà
CB Idioma
CB Matemàtiques
CB Medi Natural

ALT
18
11
18
25
17

NOTES DE PRIMARIA
Català
Castellà
Idioma
Matemàtiques
Medi Natural

AE
19
11
19
22
26

MITJA-ALT MITJA-BAIX
28
23
32
30
27
21
19
23
29
23
AN
25
36
14
23
28

AS
35
34
40
28
23

BAIX
8
5
12
12
9

COR. INTER
2
2
2
1
2

Apr
87,3%
91,3%
82,5%
83,8%
86,3%

Sus
12,7%
8,8%
17,5%
16,3%
13,8%

NA
4
2
10
10
6

NQ
0
0
0
0
0

Apr
95,2%
97,6%
88,0%
88,0%
92,8%

Sus
4,8%
2,4%
12,0%
12,0%
7,2%
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NOTES 1ª AVALUACIÓ
Català
Castellà
Idioma
Matemàtiques
Biologia

AE
6
4
18
16
6

AN
27
28
30
22
36

AS
46
38
34
38
34

NA
6
15
3
9
9

SQ
0
0
0
0
0

Apr
92,9%
82,4%
96,5%
89,4%
89,4%

Sus
7,1%
17,6%
3,5%
10,6%
10,6%

NOTES ORDINÀRIA JUNY
Català
Castellà
Idioma
Matemàtiques
Biologia

AE
6
7
13
20
6

AN
20
19
32
30
36

AS
34
38
22
22
32

NA
23
20
17
12
10

SQ
0
0
0
0
0

Apr
72,3%
76,2%
79,8%
85,7%
88,1%

Sus
27,7%
23,8%
20,2%
14,3%
11,9%

NOTES EXTRAORDINARIA
Català
Castellà
Idioma
Matemàtiques
Biologia

AE
6
7
13
20
6

AN
20
19
32
30
36

AS
50
51
33
30
40

NA
7
7
6
4
2

SQ
0
0
0
0
0

Apr
91,6%
91,7%
92,9%
95,2%
97,6%

Sus
8,4%
8,3%
7,1%
4,8%
2,4%

RESUM PROMOCIÓ 1920
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB català
CB castellà
CB Idioma
CB Matemàtiques
CB Medi Natural

ALT
25
23
21
13
15

MITJA-ALT MITJA-BAIX
18
5
18
4
17
6
24
11
24
8

NOTES DE PRIMARIA
Català
Castellà
Idioma
Matemàtiques
Medi Natural

AE
15
17
14
16
23

AN
19
19
17
16
12

NOTES 1ª AVALUACIÓ
Català
Castellà
Idioma
Matemàtiques
Biologia

AE
6
11
16
21
12

AN
26
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6.- SERVEIS EXTERNS
Equips d’Assesorament Psicopedagògics (EAP)
Actuacions dutes a terme per la psicopedagoga de l’EAP LL-03 durant el curs 2018-2019 a l’Institut
Joan Brudieu de La Seu d’Urgell
1.- En relació a l’alumnat i les seves famílies
Al llarg del curs s’han anat realitzant les avaluacions psicopedagògiques de l’alumnat amb necessitats
educatives especials i diferents intervencions que a petició del professorat, l’equip docent o el cap d’estudis
s’han cregut convenients.
Les actuacions que s’han dut a terme principalment han estat:
 Elaboració d’informes que s’han adreçat al Cap d’Estudis, als tutors, a la Comissió de la Diversitat o bé al
Seminari d’Atenció a la Diversitat.
 Devolucions orals i/o escrites de les avaluacions realitzades dels alumnes al professorat implicat, equip
docent, comissió d’atenció a la diversitat.
 Col·laboració en l’atenció dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge.
 Entrevistes amb els pares, principalment d’aquells alumnes que s’han realitzat diverses intervencions.
 Conjuntament amb la treballadora social de l’EAP tramitar beques de reforç pedagògic per alumnes que
ho puguin necessitar.
 Coordinacions amb diversos serveis de l’entorn, sobre alumnes amb NEE.
 Intervencions amb alumnes disruptius.
2.- En relació al centre
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Col·laborar amb el centre en l’aplicació de mesures d’atenció a la diversitat.
Assistència a reunions: comissió d’atenció a la diversitat, reunions d’equips docents, caps de
departament, coordinació i traspàs d’informació amb l’equip directiu, reunions de tutors de primer cicle
d’educació secundària, preavaluació i avaluacions de primer d’ESO.
Col·laboració en el procés de transició de l’alumnat dels centres d’Educació Primària a l’Educació
Secundària.
Col·laboració amb la USEE i Aula Oberta i col·laboració i seguiment de la UEC.
Col·laboració en les activitats d’acollida de l’alumnat de 1r d’ESO, especialment dels que tenen nee,
proporcionant la informació pertinent.
Participació i demanda de reunions de la subcomissió tècnica per a cassos en situacions d’alt risc
social a l’Alt Urgell, per aquells alumnes amb una problemàtica social important.
Elaboració d’informes per a la petició d’auxiliars tècnics d’educació especial per a a alumnes que
presentes greus dificultats

3.- En relació al sector
Al llarg del curs s’han mantingut diverses coordinacions amb tots aquells serveis i professionals que puguin
tenir incidència en els alumnes avaluats:
- Coordinació Serveis Privats.
- Coordinació CSMIJ.
- Coordinació amb professionals de la USEE i Aula Oberta.
- Coordinació amb professionals de la UEC.
- Coordinació amb els Serveis Socials de Base.
- Coordinació amb EAIA.
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Treballadora social (ASS)
Actuacions dutes a terme per la treballadora social de l’EAP LL-03 durant el curs 2018-2019 a l’Institut
Joan Brudieu de La Seu d’Urgell.












Col·laboració i coordinació amb els serveis socials, sanitaris i amb altres equips especialitzats d’atenció
a menors, per tal d’oferir atenció coordinada, orientació i suport als alumnes i famílies que ho
necessitin, mitjançant reunions, planificacions i actuacions a seguir.
Participació i demanda de reunions de la subcomissió tècnica per a cassos en situacions d’alt risc social
a l’Alt Urgell, per aquells alumnes amb una problemàtica social important.
Participació en la Comissió per a menors en cassos en situació d’alt risc social a l’Alt Urgell, en la qual
es treballen projectes comunitaris.
Coordinació i traspàs d’informació amb l’INS: Cap d’Estudis i Treballadora Social de l’EAP per fer
seguiment de casos i recollir les demandes en quan a intervenció per part del centre, mitjançant una
reunió setmanal.
Reunions amb qui realitza la demanda d’intervenció social: concretar la demanda, recollir informació, fer
l’anàlisi de la situació i prendre acords en quan a les actuacions a fer.
Aportar dades sociofamiliars dels mateixos alumnes i del seu entorn, quan aquest el puguin afectar en
l’àmbit escolar.
Col·laboració amb el centre amb l’atenció a l’alumnat amb problemes d’absentisme i fer seguiment
d’aquests casos mitjançant entrevistes amb les famílies i amb l’alumne.
Reunions trimestrals amb la responsable de la UEC.
Intervenció amb els alumnes i les famílies a nivell social:
 Parlar amb el tutor/a de l’alumne/a.
 Fer entrevistes d’orientació i/o suport amb famílies i/o alumnes.
 Informació dels recursos que tenen al seu abast tant en l’àmbit educatiu, sanitari i social.
 Donar pautes d’actuació.
 Fer seguiment dels casos.
 Fer visites a domicili, si s’escau.
Tramitació d’ajuts i beques, tenint en compte la situació familiar i/o econòmica de l’alumne:
 Beques de Reeducació Pedagògica i /o logopèdica.
 També s’han demanat ajuts a altres entitats per alguns alumnes.
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