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1.- DEPARTAMENTS DIDÀCTICS
MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI
LLENGUA CATALANA I LITERATURA

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

1r BTX
2n BTX

Proposta de Millora pel pròxim curs

Només s’ha complert del tot el temari relatiu al 1r i 2n trimestre que
s’ha reforçat durant el 3r trimestre.
Només s’ha complert del tot el temari relatiu al 1r i 2n trimestre que
s’ha reforçat durant el 3r trimestre.
Només s’ha complert del tot el temari relatiu al 1r i 2n trimestre que
s’ha reforçat durant el 3r trimestre.
Només s’ha complert del tot el temari relatiu al 1r i 2n trimestre que
s’ha reforçat durant el 3r trimestre.
Només s’ha complert del tot el temari relatiu al 1r i 2n trimestre que
s’ha reforçat durant el 3r trimestre. S’ha introduït el tema dels
pronoms febles corresponent al 3r trimestre però caldrà reforçar-lo el
proper curs.
S’ha complert

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del departament

1r ESO-A 100% superen curs.
1r ESO-B 95% superen curs
1r ESO-C 83% superen el curs
1r-ESO-D 89% superen el curs
2n ESO-A 86% superen el curs
2n ESO-B 91% superen el curs
2n ESO-C 90% superen el curs
2n ESO-D 100% superen el curs
3r ESO-A 100% superen el curs
3r ESO-B 95% superen el curs
3r ESO-C 89% superen el curs
3r ESO-D 78% superen el curs

Proposta de Millora pel pròxim curs

-Incidir en l’ortografia amb l’ajuda de la llibreta de dictats i amb la
comprensió lectora
-Incidir en l’ortografia amb l’ajuda de la llibreta de dictats
-Reforçar continguts bàsics del curs anterior sobretot els
corresponents al 3r trimestre
-Incidir en l’ortografia amb l’ajuda de la llibreta de dictats
-Reforçar continguts bàsics del curs anterior sobretot els
corresponents al 3r trimestre
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Proposta de Millora pel pròxim curs

Grups i resultats genèrics del departament

4t ESO-A 100% superen el curs
4tESO-B 91% superen el curs
4t ESO-C 91% superen el curs
4t ESO-D 100% superen el curs
4t ESO-E 100% superen el curs
1r BTX-A 69% superen el curs
1rBTX-B 70% superen el curs
1r BTX-C 74% superen el curs
1r BTX-D 57% superen el curs
2n BTX-A 84% superen el curs
2n BTX-B 92% superen el curs
2n BTX-C 91% superen el curs
2n BTX-D 100% superen el curs
2n BTX-C/D literatura 100% superen
el curs

MAC

-Incidir en l’ortografia amb l’ajuda de la llibreta de dictats
-Reforçar continguts bàsics del curs anterior sobretot els
corresponents al 3r trimestre
-Caldrà incidir en conceptes bàsics de morfosintàctic i en l’elaboració
i interpretació de textos
* Cal puntualitzar que a la convocatòria extraordinària el 35% dels
suspesos no s’hi va presentar!

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

Activitats
-Tots els cursos: Participació al premi literari Sambori Òmnium cultural. Un 1r
premi a la categoria de Btx
-1r, 2n i 3r ESO: Participació al concurs de dictats multilingües
-4t ESO: Participació al concurs de relats per whatsapp. Un 1r premi






Impacte

Valoració

A

10

A
A

7
8

Es
proposa
pel
pròxim
curs

SÍ
SÍ
SÍ

ACTIVITATS: Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el
departament i la seva activitat.
VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en
correlació amb l’esforç invertit.

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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4
...

Objectius curs
-Millora expressió escrita
-Millora resultats acadèmics

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

7
9

7
9
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Nota: El grau de satisfacció s’ha de mesurar a través d’enquesta, qüestionari, ...
Núm.

1
2
3
4
5
...




Objectius proper curs

Indicador

Índex

Millora ús de les TIC a l’aula i a casa, a l’ESO
Satisfacció de l’alumnat
Satisfacció de l’equip humà que treballa en els diferents cursos

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)

T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes

Nivell i
grup

Tutor
del treball

Títol
del treball

Nota
obtinguda

Observacions (si s’escau)
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

VALORACIÓ DE LES Programacions
PROGRAMACIÓ

Proposta de Millora pel pròxim curs

CON CARÁCTER
GENERAL

Desde el anterior curso, solo se habla castellano en la clase de Lengua.
Estamos en el mismo nivel que Idioma. Por tanto, habrá que
 Incidir en el léxico, la semántica y la morfosintaxis.

ESO

Puntos fuertes:
 Programación vertebrada en niveles de competencias, hecho que se
manifiesta directamente en el cuaderno de clase, en el cuaderno Moodle
y en las tareas (S2 y S4)
 PII vertebrado en competencias y niveles de competencias.
 En S2 y S4, la introducción del apartado “procesos y estrategias de
comunicación oral, audiovisual y escrita”, como elemento vertebrador de
toda la unidad (propuesta el curso anterior).
 Actividades autoevaluables (interactivas, Moodle y ClassRoom)
 El cambio de los porcentajes de evaluación en toda la ESO, unificando
criterios con el resto de los departamentos: 40% (Dimensión actitudinal,
EPA y EVA) y 60% (Dimensiones comunicación oral, escrita y literaria
(comprensión y expresión).
 El cambio del orden interno de las unidades; después de “Procesos y
estrategias”, introducir el/los modelo/s de texto.
 S1 y S2 el sistema de recuperación adoptado desde el curso anterior:
plazos de entrega del material no realizado a lo largo del curso.
A mejorar:
 En todos los niveles:
 La ortografía y expresión escritas.

S2: Introducción de libro de texto.

S3: Cambio de lecturas.

S4: Introducción de libro de texto y cambio de una lectura.

B1 y B2

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

LITERATURA DE
MODALIDAD

Exactamente igual. Continuaremos aplicando el currículum del Dpt.
D’Ensenyament (Decret 142/2008 -DOGC núm. 5183-) y las instrucciones de las
PAU (cambio de lecturas)
A mejorar: incidir en el comentario de texto y la lectura crítica.
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VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS

Proposta de Millora pel pròxim curs

Grups i resultats genèrics del departament

S1: 74 alumnos +7 pendientes
77 aprobados (95.1%), 4 suspensos
por no presentarse
S2: 87 alumnos + 9 pendientes
89 aprobados (90.6%), 7 suspensos
por no presentarse
S3: 79 alumnos + 3 pendientes
76 aprobados (84.1%), 2 suspensos
y 4 no presentados
S4: 106 alumnos + 1 pendientes
105 aprobados (98.1%) y 2
suspensos por no presentarse
B1: 108 alumnos +23 pendientes
87 aprobados ( 80,5%), 7
suspendidos y 14 alumnos no
presentados .
B2: 84 alumnos + 1 pendiente
82 aprobados (96.4%), 1 suspenso y
2 no presentados
B2 LITERATURA MODALIDAD: 30
alumnos
30 aprobados (100%)

Incidir en
 los objetivos del Dpt,
 los PII de materia
 Adaptaciones para casos particulares: situaciones domésticas
especiales, absentistas, procedentes de la UEC, Aula d’acollida,
Aula oberta,..
Evitar la convocatoria extraordinaria, porque no se presentan.
Extender el sistema de recuperación aplicado en S1 y S2 al resto de
cursos.

Incidencia en los objetivos del Dpt.
Evitar que dejen de presentarse a las pruebas extraordinarias..

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

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

Activitats
S1-S3 Dictats plurilingües (actividad externa). Ha afectado a ocho alumnos
por curso
Los miniproyectos de S1 y S2 no se han podido realizar por la pandemia.





Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

B

3

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)
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Planificació i seguiment d’objectius
Núm.

Objectius curs
Incidir en la importancia de la correcta realización del trabajo
cotidiano. Se ha empeorado 0.5 puntos con respecto al curso
anterior, debido a los alumnos de S1 y S3, que descienden 1 y 0.5
puntos respectivamente. Por contra, en S3 el resultado es
extremadamente positivo, pues se pasa de un 5 a un 8. S3 se
mantiene igual
Incidir en la importancia de la entrega del trabajo cotidiano (tareas,
ejercicios, actividades, trabajos, etc.) en las condiciones y plazos
establecidos de antemano; a saber: presentación, ortografía e
instrucciones de realización. Ha descendido un 0.4 puntos con
respecto al curso anterior. De nuevo en S1 y S4 hay problemas en
este aspecto. Habrá que incidir muchísimo más.

1

2

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

6.6

6.5 en S1
8 en S2
6.5 en S3
6.5 en S4

7.35

7 en general

3
4
...
Nota: El grau de satisfacció s’ha de mesurar a través d’enquesta, qüestionari, ...
Núm.

1

2

3

4

5

Objectius proper curs

Indicador

Incidir en la importancia de la correcta realización del trabajo
cotidiano.
Incidir en la importancia de la entrega del trabajo cotidiano (tareas,
ejercicios, actividades, trabajos, etc.) en las condiciones y plazos
establecidos de antemano; a saber: presentación, ortografía e
instrucciones de realización.
Reforzar la ortografía.
Incidir en las dimensiones de comunicación oral y audiovisual y
comprensión escrita (competencias básicas), mediante actividades
interactivas con retroacción, de manera que el alumnado se vea
obligado a repasar/releer/reformular las respuestas.
Incidir en la dimensión de expresión escrita (competencias básicas),
mediante las tareas de composición escrita, relacionadas
específicamente con las tipologías textuales y los ámbitos que se
trabajan en cada curso.

Índex

7 - 7.5

70-75 % del
alumnado

7.5 - 8

75-80 % del
alumnado

7.5 – 8.5

75-85 % del
alumnado

7.5 – 8.5

75-85 % del
alumnado

7 - 7.5

70-75 % del
alumnado

...




Els objectius han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria
convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió 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)
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T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL departament
Alumnes
Naïm Al.lal Ahmed

Nivell i
grup

Tutor
del treball

2C

Isabel Yagüe

Títol
del treball
Los usos lingüísticos de La
Seu d’Urgell

Nota
obtinguda

10

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

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ

Proposta de Millora pel pròxim curs

1r ESO
-

2n ESO
2n ESO pendent de
treballar

-

-

3r ESO

-

-

3r ESO pendent de
treballar

4t ESO A

-

Els costa el mcm i mcd.
S’ha treballat durant tot es curs les operacions amb nombres enters i la
regla dels signes.
Fins al confinament es va veure Tema 1 (nombres)
Tema 2(nombres decimals i fraccions, proporció)
Tema 3( nombres enters)
Durant el confinament es repasa tots els conceptes anteriors i es treballa
els sistema sexgagesimal, perímetre, àrea i Teorema de Pitagòres.
Cal fer repàs de mcm, mcd i nombres enters perquè els costa molt.
Incidir en la pràctica diària de la part de càlcul.
Treballar amb eines digitals en alguns dels temes.
Proporcionalitat numèrica.
Proporcionalitat geomètrica.
Continuar amb la introducció de les successions i les progressions.
S’ha de fer malgrat què els costa d’entendre ja què el treball amb
subíndex ha permès un treball més àgil a Estadística.
La unitat de successions pot fer-se o no, a batxillerat la trobo més
productiva, a 3r queda fluixa perquè molts problemes no els poden fer
perquè no tenen les eines matemàtiques.
Treballar la probabilitat mitjançant activitats manipulatives durant una o
dues jornades senceres.
Mantenir la gimcana per als alumnes de cinquè fixant una setmana de
treball amb els alumnes intensiva i la data abans de Setmana Santa.
Mantenir/incrementar les activitats amb eines digitals en successions i
estadística, potenciant l’ús del full de càlcul.
Si es manté la gimcana, proposo que es faci entre cursos al centre, els
de 3r per a 2n, i serveixi per a repassar conceptes (geometria) que no
treballen a 3r. Sinó les proves que preparen són molt bàsiques i als
nostres alumnes no els aporten res a nivell matemàtic. Es podria dur
a terme el dia de St.Jordi.
Els dossiers marcarien el nivell desitjable per els alumnes que vulguin
continuar amb un batxillerat. És el docent qui hauria d’adaptar-lo al
nivell de l’alumnat.
Estudiar la manera de treballar amb eines digitals en alguns dels
temes.
Funcions i probabilitat
Probabilitat (a 3r B,C i D ho han treballat durant 3 setmanes de forma
voluntària)
Durant el confinament hem treballar inequacions, geogebra i funcions.
No s’han vist les funcions definides a trossos i caldria repassar les
exponencials i logarítmiques.
No s’ha fet ni la Geometria plana ni la Trigonometria.
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Proposta de Millora pel pròxim curs

S’ha arribat a fer totes les funcions del dossier. En tot cas caldria reforçar
al menys en dues sessions uns quants exercicis més sobretot de
logaritmes.
- No s’ha fet ni la Geometria plana ni la Trigonometria.
S’ha dut un retard en el desenvolupament del temari principalment per:
pèrdua d’hores els primer mesos del curs (septembre /octubre, degut a diferents
vagues).
- nevada ( van faltar el 90% dels alumnes)
- destí d’hores a altres assignatures o sortides.
Això lligat a
- Un grup de treball amb necessitat de recordar diariament molts conceptes
que s’hauriem de donar per assolits i
- finalment el confinament ha fet que hi hagi una diferència entre els
alumnes que segueixen de forma constant i aquells altres dispersos
Durant el confinament s’ha donat: Inequacions,funcions s’ha presentat el
geogebra i s’ha repassat els temes treballats durant els dos primer trimestres (
nombres reals, algebra ( polinomis, equacions i sistemes).
-

4t ESO (4tC)

4t ESO 4t D

4t ESO B
4t ESO E

1r-BAT-CCSS

- S’ha arribat a fer totes les funcions del dossier.
- S’ha definit la Trigonometria.
- Es va adaptar totalment el temari
- S’ha arribat a fer totes les funcions lineals
- Tercer trimestre no van seguir de cap manera.
Ha resultat un curs difícil ja què:
1- els alumnes no acostumen a estudiar ni treballar dia a dia i en ser un
plantejament eminentment procedimental no arriben a assolir el nivell adequat
treballant-hi només el dia abans d’un examen.
2- el nivell que han assolit a l’ESO és molt diferent d’uns alumnes a uns altres i en
aquest any la diferència ha estat especialment palesa.
3- l’estat d’alarma ha coincidit amb el desenvolupament del tema d’Anàlisi. Les
possibilitats informàtiques i els hàbits de treball individuals han dificultat
especialment el desenvolupament dels conceptes previstos. Podem donar per
assolits només els conceptes relatius a:
- càlcul de derivades (procedimental)
- determinació del domini d’una funció
- operacions amb funcions i funció inversa
- descripció d’una funció a partir de la seva gràfica
- famílies de funcions: polinòmiques primer i segon grau
- funcions definides a trossos
- introducció al conceptes i càlcul d’asímptotes i límits
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Proposta de Millora pel pròxim curs

Ha resultat un curs difícil ja que:
L’estat d’alarma ha coincidit amb el desenvolupament del tema còniques. Les
possibilitats informàtiques i els hàbits de treball individuals han dificultat
especialment el desenvolupament dels conceptes previstos. Podem donar per
assolits només els conceptes relatius a:
- Còniques
- Successions
- Límits de successions
- determinació del domini d’una funció
- operacions amb funcions i funció inversa
- descripció d’una funció a partir de la seva gràfica
- famílies de funcions: polinòmiques primer i segon grau
- funcions definides a trossos
- Càlcul de lìmits
- càlcul de derivades (procedimental)
Més els conceptes treballats en la primera i segona avaluació.
L’estat d’alarma ha coincidit amb el desenvolupament del tema geometria. Les
possibilitats informàtiques i els hàbits de treball individuals han dificultat
especialment el desenvolupament dels conceptes previstos. Es va acabar el
temari de manera telemàtica.
No hi ha hagut problemes amb les possibilitats informàtiques durant el
confinament i, en general els alumnes han treballat bé i han anat seguint
gràcies a les dues videoconferències setmanals que fèiem.

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS

Proposta de Millora pel pròxim curs

Grups i resultats genèrics del departament

2n C i D: Nota mitjana: 5 i 4,4
respectivament.
-

3r A
Nota mitjana 6,1.

-

-

Més exercicis i més exigència memorística. Prohibició
absoluta de portar mòbil a l’Institut i comprometre a les
famílies que durant les dos o tres hores que els seus fills
estiguin fent deures a casa no tinguin el mòbil.
Intentar introduir en cada unitat una activitat manipulativa i/o
motivadora tipus STEAM.
Oferir diversitat d’activitats d’avaluació als alumnes: controls,
esquemes de la unitat, examens, preparin activitats com per
exemple un control.
Potenciar l’avaluació reguladora a través de feedbacks i no
nota numèrica.
Introduir l’autoavaluació a partir de rúbrica d’alguna activitat:
per exemple en l’esquema de síntesi de cada unitat o bé en
una rúbrica d’actitud.
Oferir bastides de suport als alumnes que ho necessitin
(caràcter temporal o per tot el curs): document de síntesi per
fer l’examen, …
Oferir diversos recursos: tutorials gravats i disponibles a
classroom pq els alumnes puguin repassar, dossier,
bibliografia i webgrafia com a font de consulta, …

Doc: 1920_MAC_Annex03_Departaments
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (11-nov.-20)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

CODI:

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1920

Institut Joan Brudieu

ANNEX: DEPARTAMENTS

RESULTATS ACADÈMICS

MAC

DATA: 11/11/2020
VERSIÓ:

1.0

PÀGINA:

13 DE 63

Proposta de Millora pel pròxim curs

Grups i resultats genèrics del departament

-

3r B: Nota mitjana: 4,8

4t C: Nota mitjana: 5,8

4t A

2n bat MACS

Oferir ½ de consulta a la setmana amb cita prèvia: sigui
virtual o presencial.
- Normalitzar l’error i incorporar la idea que l’error és una
oportunitat de millora i aprenentatge: crear document
personalitzat d’errors habituals de cada alumne/a perquè
puguin utilitzar com a bastida de suport.
- Més exercicis i més exigència memorística. Prohibició
absoluta de portar mòbil a l’Institut i comprometre a les
famílies que durant les dos o tres hores que els seus fills
estiguin fent deures a casa no tinguin el mòbil.
- Més exercicis i més exigència memorística. Prohibició
absoluta de portar mòbil a l’Institut i comprometre a les
famílies que durant les dos o tres hores que els seus fills
estiguin fent deures a casa no tinguin el mòbil.
- Pensar una manera conjunta per abordar un possible
confinament.
- Jo crec que treballar de manera més coordinada ens hauria
ajudat, tant a nivell de departament com d’equip docent.
- Que els nostres alumnes estiguessin acostumats a fer servir
el geogebra amb el mòbil o amb l’ordinador des de cursos
més primerencs.
- No haver començat el curs amb els temes de càlcul sinó
amb les equacions, inequacions i funcions on ja es treballa
paral·lelament el càlcul i les expressions algebraiques.
(Personalemnt crec que dediquem massa temps a
l’aritmètica i ens treu l’oportunitat de poder aprofundir en
altres temes o d’arribar a tocar trigonometria i geometria)
Grup de wap des del començament de curs. No canviaria res més.
Cursos

Nota
mitjana

Ordinària
pend
/total

Extraòrd
pend
/total

Selectivitat

1r de ESO

6’91

4/74

2/4

--

2n de ESO

5’03

16/87

11/16

--

3r de ESO

5’33

13/75

8/13

--

4t de ESO

6’09

11/103

6/11

--

1r Bat científic

5’25

14/40

2/14

--

1r Bat social

5’03

15/39

5/15

--

2n Bat científic

6’35

6/38

5/6

MA 13/21 6´02
MS 20/29 6’19

2n Bat Social

7’3

3/33

2/3

14/25 5’32

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

Activitats

Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

1r ESO: tarda conjunta de jocs matemàtics amb els grups alters.A,B,C,D
1r ESO C,D, treball per grups cooperatius,( grups de 4 alumnes es treballa la
proporcionalitat i també es pràctica amb el full de càlcul.)
1r ESO C, D, és fa activitat amb material manipulatiu , es treballa la mesura,
i les operacions amb decimals i la competència personal.

B

9

si

M

7

M

7

3r ESO: Gimcana matemàtica a les escoles
Enguany només s’ha realitzat tasques de coordinació i de presentació als
alumnes, atès que estava programat pel període de confinament
3r ESO: Successions amb Excel
3r ESO: Estadística amb Excel
S’ha dut a terme en el període de confinament i ha estat de gran utilitat.
3r ESO: Resolució de problemes i exercicis en grup 4x4
3r ESO: Concurs Instamath
Concurs Instamath

B

Sí

M

7

M

8

M
M
M

9
7
7

Sí
Sí
Sí
Sí

ACTIVITATS: Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el
departament i la seva activitat.
VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en
correlació amb l’esforç invertit.

●
●
●

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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4
...

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Objectius curs
Seguir amb la coordinació interna entre professors de nivell
Reforçar l’ús del geogebra als temes de funcions a l’ESO

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

8
pendent

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

1
2

Objectius proper curs

Indicador

Índex

Seguir amb la coordinació interna entre professors de nivell, a
batxillerat continguts,exàmens i criteris d’avaluació i a la ESO fins i
tot activitats.
Reforçar l’ús del geogebra als temes de funcions i geometria a
l’ESO

3
4
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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)

T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes
Genís Martín
Urgell Torrent

Nivell i
grup

2n bat
2n A

Tutor
del treball
Laia Miró
Núria Betriu

Títol
del treball
Laboratori de matemàtiques
Informàtica Invisible

Nota
obtinguda

5
9

Observacions (si s’escau)
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MEMÒRIA DEL SEMINARI
ANGLÈS

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ

Proposta de Millora pel pròxim curs

Es continuarà amb el treball per projectes. Caldrà potenciar l´us de
la llengua anglesa a l’aula i la expressió escrita, ‘writing’.Treballar
més els hàbits dels deures amb control diari.
Continuar amb el treball per projectes i potenciar l’ús de l’anglès a
l’aula i el writing. Dedicar més hores de classe als llibres de lectura,
explotant els passats com a punt fort.
Potenciar el writing i insistir en l’ús de l’anglès a classe com a única
llengua de comunicació. Recomanar llibres de lectura voluntaris.
Potenciar el writing i insistir en l’ús de l’anglès a classe com a única
llengua de comunicació. Recomanar lectures voluntàries per millorar
el nivell de cara a Batxillerat.
Insistir en l’importància de les quatre habilitats
(reading,writing,speaking i listening) de cara a les PAU. Controlar
que l’alumne faci l’ús de les pàgines web recomanades pel
professor.
Insistir en l’importància de les quatre habilitats
(reading,writing,speaking i listening) de cara a les PAU. Controlar
que l’alumne faci l’ús de les pàgines web recomanades pel
professor.
Complementar l’anglès de temàtica del cicle de gestió i administració
amb material d’ús de la llengua per millorar el nivell dels alumnes.
Complementar l’anglès de temàtica del cicle d’informàtica amb
material d’ús de la llengua per millorar el nivell general de l’alumne.
Insistir en fer servir les noves tecnologies i fer presentacions orals i
escrites.
Complementar l’anglès de temàtica del CAI amb material d’ús de la
llengua per millorar el nivell general de l’alumne. Insistir en fer servir
les noves tecnologies i fer presentacions orals i escrites.

1r ESO

2n ESO
3r ESO
4t ESO

1r Batx

2n Batx

GAD

SMX

CAI

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del departament

1r ESO (4)

1 % suspesos

2n ESO (4)

4,6 % suspesos

Proposta de Millora pel pròxim curs

Caldrà insistir en l’assoliment dels continguts bàsics, donant molta
més importància a les competències bàsiques. Millorar els hàbits de
treball: deures, participació i actitud (40 % de la nota).Que cada
professor deixi per escrit on ha arribat i què s’ha de repassar.
Treballar amb més profunditat els llibres de lectura, explotant-los per
consolidar l’ús del passat, com a complement a les explicacions
gramaticals. Que cada professor deixi per escrit on ha arribat i què
s’ha de repassar.
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4t ESO (4)
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Proposta de Millora pel pròxim curs

Grups i resultats genèrics del departament

3r ESO (3)

MAC

Donar més importància al writing i speaking. Que cada professor
deixi per escrit on ha arribat i què s’ha de repassar.
Donar més importància al writing, reading i speaking. Que cada
professor deixi per escrit on ha arribat i què s’ha de repassar.
Recomanar llibres de lectura i pàgines web per millorar el nivell.
Recomanar llibres de lectura i pàgines web per millorar el
nivell.Insistir en la importància de la comprensió lectora
(reading)expressió escrita (writing) i comprensió oral ( listening) de
cara a les PAU.
Complementar l’anglès de temàtica del cicle d’informàtica amb
material d’ús de la llengua per millorar el nivell general de l’alumne.
Complementar l’anglès de temàtica del cicle de gestió i administració
amb material d’ús de la llengua per millorar el nivell general de
l’alumne.
Complementar l’anglès de temàtica del CAI amb material d’ús de la
llengua per millorar el nivell general de l’alumne.

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

Activitats

Impacte

Dictat plurilingüe en col·laboració amb els departaments de català i castellà.
Xerrada de Bev Allan a Batx1 sobre el seu llibre ,de lectura obligatòria,
Lucius Minicius Rides Again
Programa de ràdio amb els alumnes de 1r ESO en col·laboració amb els
departaments de Català i Castellà.
Aplicació del Programa del Pla Experimental en col·laboració amb l’EOI.
Explotació de llibres de lectura adaptat a tots els cursos de l’ESO(dos per
curs)
Explotació de dos llibres de lectura en versió original a 1r i 2n BATX.
Ús de les TIC de manera habitual per l’aprenentatge de l’anglès
Taller de ràdio en anglès amb els alumnes de 1r ESO en col.laboració amb
la resta de departaments de llengües.
Projecte Pancake Day.





Valoració

A

7

A

9

Covid

pendent

B

8

A

7

A
A

7
7

Covid

pendent

Covid

pendent

Es
proposa
pel
pròxim
curs

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí

ACTIVITATS: Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el
departament i la seva activitat.
VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en
correlació amb l’esforç invertit.

Altres aspectes o qüestions a destacar (si s’escau)
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PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4
...

Objectius curs
Desenvolupar la comprensió oral
Desenvolupar la comprensió escrita
Desenvolupar l’expressió escrita
Desenvolupar l’expressió oral

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

5
6
5
5

5
6
5
5

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

1
2
3
4
5
6




Objectius proper curs

Indicador

Continuar insistint en l’hàbit de fer els deures i treballar a classe.
Reflectir en la nota la no realització dels deures, l’actitud negativa i
la no participació a classe.
Fer exposicions orals i debats sobre temes d’actualitat per millorar la
competència comunicativa i la interacció oral.
Continuar fent ús de la biblioteca del departament per potenciar la
comprensió lectora i l’adquisició de nou vocabulari.
Continuar amb el treball per projectes a 1r, 2n i 3r d’ESO.
Fer ús de les TIC com a eina d’ensenyament-aprenentatge de la
llengua estrangera .
Insistir en la importància d’interactuar en anglès a la classe.

Índex
60%

70%
50%
60%
80%
60%

Els objectius han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria
convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió 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)
Demanem a l’equip directiu que a 1r d’ESO, les tres hores d’anglès, les pugui fer el mateix professor per poder
avançar més al currículum i treure el màxim profit. Aquest curs 20-21 només es faran dues hores per COVID i
qüestions d’agrupaments quadrimestrals.
T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes

Nivell i
grup

Tutor
del treball

Títol
del treball

Nota
obtinguda

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

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ

Proposta de Millora pel pròxim curs

Enguany, a causa del Covid 19, no
s’han pogut acabar les
programacions previstes ja que les
tasques realitzades durant el
confinament, malgrat anar seguint
les programacions, no han
desenvolupat tots els continguts i no
tots els alumnes les han realitzades

El primer pas a seguir el curs vinent, serà una etapa de recuperació
d’objectius i continguts previstos durant el 3r trimestre, realitzat en
confinament. En aquest període que preveiem duri fins Tots Sants,
haurem de valorar els continguts assolits per cadascun dels alumnes
i la recuperació per a aquells que no els hagin treballat prou.

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del departament

La majoria dels grups han assolit
uns bons resultats. Hi ha 2 alumnes
a 1r d’ESO amb competències No
Assolides ; a 2n D’ESO 3 ; a 3r
d’ESO 1 i a 4t d’ESO, tots han
assolit les competències d’aquests
nivell, tot i tenint en compte les
dificultats del darrer trimestre.
A nivell de Batxillerat hi ha a 1r ,1
alumna suspesa que pot recuperar
al Setembre ; a 2n, hi haurà una
repetidora, que va abandonar el curs
al final del 1r trimestre, per motius de
salud. A Batxibac, ens trobarem amb
dues alumnes repetidores a 2n
d’ESO que s’afegiran a les 2 que
han assolit els continguts.

Proposta de Millora pel pròxim curs

Tots els alumnes de l’ESO amb el francès suspès, tenen un PI de
matèria, Proposat a Coordinació i que es tindrà en compte durant el
curs vinent.
Essent un any atípic és difícil valorar els resultats de les propostes
de millora. Al 1r i 2n trimestre totes les propostes de millora,
proposades al final del curs anterior, estaven ben encaminades,
però el confinament ha aturat el seu desenvolupament i per tant la
valoració final de les mateixes es fa difícil.
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES
DURANT EL CURS (DINS O FORA DE L’AULA)
Activitats
Viatge a Paris per al Batxillerat, suspès per la vaga general que es va dur a
terme a França.
sortida a Lleida : Journée Batxibac Batxillerat i 4t d’ESO
1r ESO ; 3a hora, video d’intercanvi amb els alumnes de Canadà, per
presentar-los el nostre centre
1r ESO Mini-projecte : Sortida al Parc de la Prehistòria. Presentació de
menús de restaurant de Foix.
1r ESO Mini-projecte : cakes, crêpes. Concurs de crêpes per la Candelera
2n ESO : Activitat de teatre (1a llengua)*
2n ESO : Participació al Concurs de crêpes (2a llengua)
2n i 3r ESO (2a llengua) Exposició poemes visuals Dix mots de la
Francophonie. Els alumnes van fer els poemes però el confinament no va
permetre recuperar-los tots.
3r ESO : Fête de la Francophonie (suspesa) Visita a la Seu amb la
professora d’intercanvi d’Alberta (Canadà)
4t ESO : Intercanvi Revel. S’ha pogut fer l’intercanvi epistolar però no la
trobada prevista que es va haver d’anul·lar pel Covid 19.
Voluntària europea. Va fer col·laboracions fins que va arribar el confinament
●
●
●

Valor
ació

Impacte

Es proposa
pel pròxim
curs

?
M

7

A

8

Si
És
possible si
es manté
el vincle

A

9

Si

A
B
M

9
2
7

Si
Si
Si
SI

M

5
Si
Possible

M

5

Auxiliar

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)
*Els alumnes de francès 1a llengua de 2n d’ESO, eren un grup força disruptiu que dificultava qualsevol
proposta que surtis del quadre normal de l’aula i també el treball a l’aula, en general.

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4
5
6
7

Objectius curs
Insistir en l’hàbit de fer els deures i treballar a classe. Continuar
fent que la no realització dels deures quedi reflectida en la nota.
Fer exposicions orals sobre temes d’actualitat per millorar la
competència comunicativa i la interacció oral.
Continuar fent ús de la biblioteca del departament per potenciar la
comprensió lectora i l’adquisició de nou vocabulari.
Continuar amb el treball per projectes a 1r, 2n d’ESO.
Desenvolupar la competència digital
Insistir en la importància d’interactuar en francès a la classe.
Insistir en la competència gramatical.

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

8

8

9

9

8

8

10
10
8
8

10
10
8
8
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Nota: El grau de satisfacció s’ha de mesurar a través d’enquesta, qüestionari, ...
Núm.

1

2
3
4
5
6
●

●

Objectius proper curs

Indicador

Recuperació dels continguts treballats durant el període de
confinament i homogeneïtzació dels nivells dels diferents alumnes,
tot i tenint en compte les diferents capacitats.
Major desenvolupament de la competència digital des de l’inici de
curs davant la possibilitat d’una nova situació de confinament.
Insistir en el treball personal i l’autonomia per a l’aprenentatge de la
llengua estrangera.
Fer exposicions orals sobre temes d’actualitat per millorar la
competència comunicativa i la interacció oral.
Continuar amb el treball per projectes a 1r, 2n i 3r d’ESO
Insistir en la competència gramatical

Índex

100 %

100 %
100 %
70 %
80 %
80 %

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)

TREBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes

Nivell i
grup

Oscar Barroso
Emma Izquierdo

B

Ariadna Subils
Andrea de Silva

C

Cédric Pujal
Judith Rodriguez

B

B
C
C

Tutor
del treball
Rosa Tomas
Núria Valls
Núria Valls
Núria Valls
Núria Valls
Dolors Balcells

Títol
del treball
Les bio-combustibles
Est-ce que le corps fait ce
que l'esprit pense ?
Communiquer avec les mains
Est-ce que le corps fait ce
que l'esprit pense ?
Le secret d’une histoire
attirante
La mode

Nota
obtinguda

8
6
9
8
8
NP

Observacions (si s’escau)
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI
CIENCIES NATURALS : BIOLOGIA I GEOLOGIA - FÍSICA I QUÍMICA

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ

Proposta de Millora pel pròxim curs

Les programacions de totes les
matèries s’han considerat correctes,
tant pel que fa als continguts com a
la temporització, malgrat que no hi
ha hagut classes presencials

Augmentar el treball de tipus competencial. L’editorial Casals
amb què treballem aquest curs ha renovat els llibres, físics i
digitals, de 1r i 3r d’ESO. El curs vinent es renovaran els de 2n i 4t
d’ESO. La gran varietat de recursos, informacions, activitats, tipus
d’avaluacions,... pot ajudar en el treball per competències.
Consolidar la via telemàtica com a forma de treball alternativa,
sempre que les necessitats pedagògiques o de seguretat ho
aconsellin. Tot això, considerant que la formació presencial ha de
ser la base del treball docent. Considerem important gaudir de
recursos i eines no presencials comuns al nostre centre per tal
d’ajudar els professors i alumnes en la tasca educativa.

Treball telemàtic des del març

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA

RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del
departament
Juny. Curs anterior al setembre

RESULTATS
ACADÈMICS
Grups i resultats
genèrics del
departament
Setembre
(Resultats avaluació
extraordinària)

1r ESO Biologia i geologia
95’9 % aprovats.
Curs anterior 97,6 %
aprovats
2n ESO Física i química
90’8% aprovats.
Curs anterior 90,5%
aprovats

X

3r ESO Biologia i geologia
88’8% aprovats .
Curs anterior 95,7 %
aprovats
3r ESO Física i química
87’9 % aprovats.
Curs anterior 82,8%
aprovats

X

X

X

Proposta de Millora pel pròxim curs

● Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes
a través de l’exposició de treballs fets en grup.
● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.
● Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes
a través de l’exposició de treballs fets en grup.
● Insistir en millorar la comprensió dels textos i
documents científics tot i proposant-ne la lectura i
l’anàlisi.
● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.
● Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes
a través de l’exposició de treballs fets en grup.
● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències..
● Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes
a través de l’exposició de treballs fets en grup.
● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.
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RESULTATS
ACADÈMICS
Grups i resultats
genèrics del
departament
Setembre
(Resultats avaluació
extraordinària)

4t ESO Biologia i geologia
98’2 % aprovats.
Curs anterior 87,5%
aprovats

X

4t ESO Física i química
92’5 % aprovats.
Curs anterior 98% aprovats

X

1r BAT Biologia 78’3%
aprovats. Curs anterior
82% aprovats
1r BAT Ciències de la Terra
i el medi ambient 100%
aprovats.
Curs anterior 65% aprovats
1r BAT Física. 79’2%
aprovats. Curs anterior
58,3 % aprovats
1r BAT Química 93,5%
aprovats .
Curs anterior 53,7%
aprovats
1r BAT Cultura científica
94’3% aprovats.
Curs anterior: 87,6%
aprovats
2n BAT Biologia 96’5%
aprovats. Curs anterior
88.9% aprovats
2n BAT Ciències de la Terra
i el medi ambient 100%
aprovats.
Curs anterior 83,3%
aprovats.

X

Proposta de Millora pel pròxim curs

● Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes
a través de l’exposició de treballs fets en grup.
● Integrar els resultats de les proves de
competències bàsiques a les qualificacions de
l’avaluació corresponent
● Orientar l’alumnat de 4t d’ESO que vulgui fer un
batxillerat de ciències, per evitar tants
abandonaments.
● Millorar la comprensió dels textos i documents
científics tot i proposant-ne la lectura i l’anàlisi.
● Incrementar l’ús de les TIC com a eines de treball
i d’aprenentatge. Concretament s’incidirà en l’ús
de fulls de càlcul i les simulacions de moviments
amb el software corresponent.
● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.
● Integrar els resultats de les proves de
competències bàsiques a les qualificacions de
l’avaluació corresponent
● Orientar l’alumnat de 4t d’ESO que vulgui fer un
batxillerat de ciències, per evitar tants
abandonaments.
● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.

X

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

X

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

X

● Augmentar el nombre de pràctiques al laboratori
fins a un mínim d’una per unitat didàctica.
● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.
● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.

X

X
X

● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.
● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.
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RESULTATS
ACADÈMICS
Grups i resultats
genèrics del
departament
Setembre
(Resultats avaluació
extraordinària)

Proposta de Millora pel pròxim curs

X

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

X

● Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències.
● Augmentar el nombre de pràctiques al laboratori
fins a un mínim d’una per unitat didàctica.

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

Activitats
Exposició Assumpció Català. Institut Ciències Cosmos. Uni. Barcelona.
Alumnes d’ESO i Batxillerat. Professores del Seminari de Física i Química
Elaboració d’un document amb competències comunes a Ciències,
Matemàtiques, Dibuix i Tecnologia. Caps de Departaments
Activitat Meteopirineus. “Observant els núvols”. S1. Espai Ermengol.
Gratuïta. 3h.
Activitat Meteopirineus. “Formació del Pirineu”. S4. Espai Ermengol.
Gratuïta. 3h.
Xerrada 100tífiques - “Alimento para el mundo”. S1. Sant Domènech.
Gratuïta. 3h.
Sortida B2 CTMA: “Conca de Tremp”. 28€. Tot el dia.
Sortida B1 CTMA. 28€. No s’ha pogut fer. Tot el dia.
Sortida local: “Identificació de roques al mur de Sota Palau”. S4 i B1 CTMA.
Gratuïta. 2h.
Sortida local: “Mesura del cabal del riu Segre a la Seu”. S4E i B1 CTMA.
Gratuïta. 2h.
Sortida local: “Arbres singulars de la Seu”. S1. No s’ha pogut portar a terme
a causa del confinament. 4h.
Desenvolupament d’un nou Treball de Síntesi a S1 a través de la comissió
d’Escola Verda: “Evitem el malbaratament alimentari”. No s’ha pogut portar
a terme a causa del confinament.
Transmissió de la formació “Suport Vital Bàsic” (reanimació amb
desfibril·lador) a S3 i S4.
Alumne de pràctiques del “Màster en formació del professorat – Biologia i
Geologia” de la UNIR Àlex Rodríguez. Ha impartit una unitat didàctica a S1
i ha col·laborat en activitats al centre. 6 setmanes.
Elaboració d’una gran quantitat de materials per treballar telemàticament a
causa del confinament. Tots els nivells d’ESO i Batxillerat.
Vitrina de material biològic i geològic. Donació a l’Institut Joan Brudieu.
Gestió del trasllat de la vitrina i del material, i de la seva instal·lació al
centre. Queda pendent pels propers cursos la museïtzació de les mostres.

Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

A

8

Sí

M

8

Sí?

A

8

Sí

A

10

Sí

M

3

No

A
-

10
-

Sí
Sí

A

10

Sí

A

10

Sí

-

-

Sí?

-

-

Sí?

A

9

Sí?

A

10

Sí?

A

10

Sí

A

10

Sí
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ACTIVITATS: Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el
departament i la seva activitat.
VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en
correlació amb l’esforç invertit.

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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1

2

3
4
5

6

7

8
9
10

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Objectius curs

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

Millora programacions:
- Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
l’avaluació per competències. .
Millora resultats acadèmics. Diversificació metodologies:
- Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes a
través de l’exposició de treballs fets en grup.
- Incrementar l’ús de les TIC com a eines de treball i
d’aprenentatge.
- Millorar la comprensió dels textos i documents científics
tot i proposant-ne la lectura i l’anàlisi.
- Preparar les proves de competències bàsiques i integrarne els resultats a les qualificacions de l’avaluació
corresponent
Continuar promovent el gust per la ciència a través de
diferents activitats de caràcter lúdic: exposicions,
itineraris, conferències, excursions, concursos...
Treballar per la convivència a les aules. Fomentar el respecte
entre tots els sectors de la comunitat educativa.
Aconseguir que l’alumnat escolti. Escoltar implica parar atenció
de forma voluntària, amb desig de fer-ho. Està lligat als objectius
3 i 4.
Continuar promovent l’experimentació i l’ús dels laboratoris. Això
implica actualitzar-ne el material.
Proposar fer dues hores seguides a 4t d’ESO per mirar
d’incentivar les activitats pràctiques o d’experimentació.
Promoure les activitats que impliquin la interacció de diferents
cursos acadèmics. Per exemple: que l’alumnat de batxillerat
prepari una sessió pels de l’ESO
Millorar la coordinació entre els professors d’un mateix nivell a fi i
efecte d’assegurar-nos que tots avaluem amb els mateixos
criteris (equitat) i també facilitem la feina al professorat substitut.
Promoure l’intercanvi d’experiències amb altres centres. Per
exemple, mitjançant videoconferències.
Fer xerrades a 4t d’ESO per perfilar millor la tria de modalitat de
bat o CF

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

Doc: 1920_MAC_Annex03_Departaments
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (11-nov.-20)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Joan Brudieu

CODI:

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1920
ANNEX: DEPARTAMENTS

Núm.

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

●

●

Objectius proper curs

MAC

DATA: 11/11/2020
VERSIÓ:

1.0

PÀGINA:

26 DE 63

Indicador

Índex

La nostra voluntat és continuar treballant amb els mateixos objectius que el curs anterior
atesa la seva importància, tenint en compte que encara queda molt recorregut per millorar i
que aquest curs no s’ha pogut insistir suficientment en molts aspectes
Millora programacions:
Documents:
- Adaptació progressiva dels criteris d’avaluació a
programacions i
l’avaluació per competències. .
memòria
Millora resultats acadèmics. Diversificació metodologies:
- Insistir en promoure l’expressió oral dels alumnes a través
de l’exposició de treballs fets en grup.
- Incrementar l’ús de les TIC com a eines de treball i
d’aprenentatge.
- Millorar la comprensió dels textos i documents científics tot
i proposant-ne la lectura i l’anàlisi.
- Preparar les proves de competències bàsiques i integrarne els resultats a les qualificacions de l’avaluació
corresponent
Continuar promovent el gust per la ciència a través de diferents
activitats de caràcter lúdic: exposicions, itineraris, conferències,
excursions, concursos...
Treballar per la convivència a les aules. Fomentar el respecte
entre tots els sectors de la comunitat educativa.
Aconseguir que l’alumnat escolti. Escoltar implica parar atenció de
forma voluntària, amb desig de fer-ho. Està lligat als objectius 3 i
4.
Continuar promovent l’experimentació i l’ús dels laboratoris. Això
implica actualitzar-ne el material.
Proposar fer dues hores seguides a 4t d’ESO per mirar
d’incentivar les activitats pràctiques o d’experimentació.
Promoure les activitats que impliquin la interacció de diferents
cursos acadèmics. Per exemple: que l’alumnat de batxillerat
prepari una sessió pels de l’ESO
Millorar la coordinació entre els professors d’un mateix nivell a fi i
efecte d’assegurar-nos que tots avaluem amb els mateixos criteris
(equitat) i també facilitem la feina al professorat substitut.
Promoure l’intercanvi d’experiències amb altres centres. Per
exemple, mitjançant videoconferències.
Fer xerrades a 4t d’ESO per perfilar millor la tria de modalitat de
bat o CF

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

Nombre
d’activitats
programades i
executades
Nombre de
incidències
Percentatge
d’aprovats.
Nombre de
pràctiques
programades i
executades.
Valoració de
l’activitat per part
del tutor d’ESO i
de l’alumnat que
dissenya
l’activitat
Revisions
programació
Nombre
d’intercanvis.
Nombre
d’abandonaments
i canvis de
modalitat.

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
corresponsabilitat, etc.
Índex: % d’acceptació
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Observacions (si s’escau)
D’acord amb les INSTRUCCIONS PER AL CURS 2020-2021 DELS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA,
del Departament d’Educació del dia 30 de juny de 2020, atès que el curs 2019-2020 ha finalitzat en un context
de pandèmia, es proposa que la programació del curs 2020-2021 faci èmfasi en els següents aspectes:
1. Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que aprofundeixin en la
competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a autoregular-se. Tot això incidint tant
en els processos cognitius com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.
2. L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la incorporació d’estratègies per
a fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes, prioritzant aquells amb una baixa
capacitació digital.
3. Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per l’intercanvi
d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema.
Durant el curs 19-20 vàrem establir alguns temes a considerar en el curs proper com a Departament:
-

-

Tipologia d’exàmens:
A) exàmens presencials
B) exàmens orals
C) exàmens personalitzats
D) preguntes de pensar o desenvolupar
E) limitació de temps
Treballs:
han de ser obligatoris
Avaluació: recuperacions després de cada avaluació, no esperar al final
Criteris d’avaluació: modificar-los si hi ha canvis com pot ser una situació de confinament o similar

T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Treball
L’aspirina
Les bio-combustibles
El Sol. Cicle del 24 al 25
La plata col.loïdal
La gestió de residus ramaders a l’Alt Urgell
Anisakis
Diabetis infantil
L’aspartam
Curar-se en salut
L’oli de palma
El vi i la vinya
La contaminació a casa
L'abella de la Mel
Resistència microbiana, bacteris contra antibiòtics
Menjador Escolar
El món de la droga
Els tòxics del nostre entorn
Arteràpia
Les cefalees

Autors/res

Tutor/a

Qualificació

Martí Tarrés
Òscar Barroso
Paula Avalle
Andrea Tarrés
Laia Garcia
Marta Espuga
Júlia Aldosa
Anna Jiménez
Adrià Herreros
Carme Ortega
i Mar Salleres
Joan Ribot
Mireia Vilaseca
Eloi Alberton
Aida Martos
Sergi Ortiz i Joan Lucas
Joel Massana Jevani
Aina Rubio Vilanova
Judith Estrada Quinquilla
Aitor Mompel Sanchez

Rosa Tomàs
Rosa Tomàs
Rosa Tomàs
Rosa Tomàs
Gemma Escribà
Gemma Escribà
Gemma Escribà
Gemma Escribà
Gemma Escribà

5
8
10
10
10
10
10
8
10

Gemma Escribà

10

Gemma Escribà
Queralt Gilabert
Queralt Gilabert
Queralt Gilabert
Queralt Gilabert
Carme Farré
Carme Farré
Carme Farré
Carme Farré

6
10
10
10
5
6
10
6
5

Observacions (si s’escau)
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PERCENTATGE D'APROVATS CURS 2019-2020
GRUP
PROF
1A AVAL
1r ESO BIO
Pep Capellas
100
1r ESO BIO
Eulàlia Nogués
83,3
1r ESO BIO
Eulàlia Nogués
88,9
1r ESO BIO
Eulàlia Nogués
88,9

2A AVAL
100
84,2
83,3
83,3

3A AVAL
100
100
100
100

FINAL ORD
100
89,5
88,9
88,9

FINAL EXT
100
94,7
100
88.9

2n ESO A F/Q
2n ESO B F/Q
2n ESO C F/Q
2n ESO D F/Q

Magda Tuca
Magda Tuca
Elena Díaz
Elena Díaz

90’9
68’2
71,4
59

77’3
68’2
62
63,6

86’4
95’5
86
77

100
100
86
77

100
100
86
77

3r ESO A BIO
3r ESO B BIO
3r ESO C BIO
3r ESO D BIO

Carme Farré
Carme Farré
Carme Farré
Carme Farré

67
74
61
50

95
95
68
78

36
47
44
61

84
94
68
77

94
94
89
78

3r ESO A F/Q
3r ESO B F/Q
3r ESO C F/Q
3r ESO D F/Q

Elena Díaz
Elena Díaz
Elena Díaz
Montse Ayala

55,5
41
65
50

31,5
42
41
31

73,7
82
76,5
57

73,7
82
76,5
57

89,5
100
94
68

4t ESO A BIO
4t ESO B BIO
4t ESO C BIO
4t ESO D BIO
4t ESO E BIO
4t ESO A F/Q
4t ESO B F/Q
4t ESO C F/Q

Queralt Gilabert
Marc Meya
Queralt Gilabert
Queralt Gilabert
Marc Meya
Rosa Tomàs
Montse Ayala
Elena Díaz

92
87
95.6
100
75
73’7
52
74

100
83
91.3
100
83
78’9
56
70

100
78
69.5
57.14
16
63’2
82
91,3

100
91
95.6
100
92
100
82
91,3

100
91
100
100
100
100
82
95,6

1r BAT A BIO
1r BAT B BIO
1r BAT CTMA
1r BAT A QUIM
1r BAT B QUIM
1r BAT A Cult Cient
1r BAT B Cult Cient
1r BAT C Cult Cient
1r BAT D Cult Cient
1r BAT A FIS
1r BAT B FIS

Gemma Escribà
Eulàlia Nogués
Marc Meya
Montse Ayala
Rosa Tomàs
Gemma Escribà
Gemma Escribà
Carme Farré
Carme Farré
Rosa Tomàs
Montse Ayala

71
29,4
65
85
55’6
81
72
22
21
69’2
44

79
47
71
79
55’6
96
93
70
77
76’9
44

64
70,6
59
50
61’1
62
25
42
22
61’5
33

86
70,6
100
85
94’4
100
96
92
89
92’3
66

2n BAT BIO

Gemma Escribà
Queralt Gilabert
Gemma Escribà
Elena Díaz
Rosa Tomàs
Montse Ayala

57
93.75
94
91
92’9
65

86
93.75
89
63,6
85’7
65

86
100
100
91
100
76

93
93.75
100
100
100
76

2n BAT CTMA
2n BAT A QUIM
2n BAT B QUIM
2n BAT FIS

93
100
100
100
100
94
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI
TECNOLOGIA

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ
Tecnologia 1r ESO

Tecnologia 2n ESO

Tecnologia 3r ESO

Tecnologia 4t ESO

Informàtica 4t ESO
Tecnologia Industrial a Batx 1
Tecnologia Industrial a Batx 2
M.O.

Proposta de Millora pel pròxim curs

S’han assolit els objectius amb les noves programacions per competències
Desenvolupament de noves activitats al moodle pel proper curs, reduint el
dossier escrit i nova gradació per nivell de dificultat, adaptant-se a la valoració
per competències.
S’han assolit els objectius.. Desenvolupament de noves activitats al moodle
pel proper curs, reduint el dossier escrit. Nova gradació per nivell de dificultat,
adaptant-se a la valoració per competències
S’han assolit els objectius amb la utilització del Moodle com a eina principal.
Treballant l’Autosketch, elaborant el dibuix lineal amb l’ordinador. Es canviarà
tot el temari de Tecnologia amb la seva actualització i noves activitats. nova
gradació per nivell de dificultat, adaptant-se a la valoració per competències
S’han assolit els objectius previstos. Al introduir, segons la llei educativa de
la LOMCE, la programació amb Arduino. Passant també per la pneumàtica i
el seu programa de simulació així com l’electrònica digital. Participació al
Cosmo Caixa – ARDUINO i al mercat de la Tecnologia de Lleida VIRUTAL.
Actualització del temari de 4t d’ESO.
S’han assolit els objectius amb la reafirmació de les App.
S’han assolit els objectius. S’ha complert tot el temari a excepció del tema de
pneumàtica. Elaboració de pràctiques amb fluidsim.
S’han assolit els objectius sense cap problema durant aquest curs atípic
S’han assolit els objectius.

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA *
RESULTATS ACADÈMICS

Proposta de Millora pel pròxim curs

Grups i resultats genèrics del departament

1r ESO: juny 0% de suspesos
2n ESO: juny 0% de suspesos.
3r ESO: juny 5% de suspesos.
4t ESO juny 0% de suspesos.
4t ESO informàtica juny 0% de
suspesos.
1r Batx juny 33% i al setembre ?%
de suspesos.
2n Batx 0% al juny i al setembre
cap suspès

Resultats molt bons
Resultats molt bons
S’han presentat molts alumnes. Bons resultats
Resultats molt bons.
Bons resultats
Bons resultats

Bons resultats
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Extraordinària (extraordinària pels de 2n de
batxillerat) JUNY
Tecnologia
Tecnologia i informàtica
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El percentatge d’unitats desenvolupades durant el tercer trimestre ha sigut del 88% de les programades a
1r,2n i 3r d’ESO, amb la qual cosa el grau d’acompliment del total de les unitats del curs no ha sigut el
programat a conseqüència del COVID-19, les sortides i dies de vaga, fent especial incidència a 3r d’ESO on
més han faltat el desenvolupament de les unitats de mecanismes, motors i sistemes de comunicació. La resta
de nivells s’ha aconseguit acabar el temari, a excepció del tema de instal·lacions a l’habitatge a 4t ESO i
pneumàtica a 1r BTX conseqüència del COVID-19. Per altra banda a 2n BTX s’ha complert el temari al 100%
sense afectar en cap moment les circumstàncies de la pandèmia.
Valoració global dels resultats:
Els percentatges en tots els nivells al juny han millorat als altres cursos, només remarcar que el nivell pitjor a
1r BTX és conseqüència de l’absentisme i abandonament.
Factors que poden haver distorsionat els resultats:
Pendents:
El número de pendents és el previst en la programació del departament
El departament pensa prendre alguna mesura especial per millorar aquests resultats

Sí
X

No
X

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

Sí
S’ha de modificar la programació?

No
X

Únicament s’adequarà la programació de l’ESO a la normativa per dimensions, competències,
continguts clau...que ja s’ha treballat de manera significativa durant aquest curs 19-20 a 3r i 4t de
l’ESO.
Actuacions previstes a partir de la valoració del grau d’acompliment de la programació:
Observacions (cal esperar els resultats del setembre 2020)
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Extraordinària setembre
Tecnologia
Tecnologia 1r BTX

B1A

B1B

TI

B1C

B1D

B2A

B2B

TI

TI

TI

0

2

0

0

0

0

0

B2C

B2D

Valoració global dels resultats:
Sí hi ha hagut una millora al setembre per l’alumnat de btx, per haver aprovat la matèria i un d’ells amb bona
nota.
Factors que poden haver distorsionat els resultats:
Pendents:
Sí
X

El número de pendents és el previst en la programació del departament
El departament pensa prendre alguna mesura especial per millorar aquests resultats

No
X

Actuacions previstes a partir de la valoració dels resultats del percentatge de suspesos:
Factors que poden haver distorsionat el grau d’acompliment de la programació:
BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O
FORA DE L’AULA)

Activitats

Impacte

Valoració

Fira de Robòtica al CosmoCaixa. 4t d’ESO ( Mario Domènech).

A

4

App’s experiències per a l’aula (Magda Tuca i Pep Capelles).
Mercat de la Tecnologia, Mercatec en la 17a edició, amb alguns alumnes de
4t ESO ( Mario Domènech).de forma VIRTUAL
L’hort del centre amb el que hi feien “algunes pràctiques” l’alumnat de
l’USEE (Mario Domènech).

M

3

A

5

A

3






Es
proposa
pel
pròxim
curs

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.
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Altres aspectes o qüestions a destacar (si s’escau)
Durant aquest curs donades les circunstàncies no s’han fet altres sortides a BTX com la prevista altres cursos
com era la presa de Rialb.

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4
...

Objectius curs
Consolidar el nombre d’alumnes amb un bon perfil que participi en
La Fira de Robòtica.
Inscripció de grup per al Mercatec a Lleida
Participar en els premis treballs de recerca.
Realització del material digital per a 3r ESO en les App’s i Moodle
Utilització del Moodle en tos els cursos

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

10

10

10
8
9
9

10
8
9
9

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

Objectius proper curs

Indicador

1

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

2

Mantindre el Moodle per a 4t de robòtica

3

Seguint participant en els concursos de treballs de recerca

4

Participar en el concurs App’s mSchools

Índex

Tasques
moodle
Inscripció de
l’alumnat

...




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)
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T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT

Observacions:
Durant aquest curs la qualitat dels treballs de recerca no han estat satisfactoris, pel baix rendiment de
l’alumnat.
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI
CIENCIES SOCIALS

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ

Proposta de Millora pel pròxim curs

Es continua amb el projecte ORDENAR I ACOMPANYAR: una
atenció més individualitzada i una major tutorització.
Es continua amb el projecte ORDENAR I ACOMPANYAR: una
atenció més individualitzada i una major tutorització.
Es preveu actualitzar la programació amb les competències
bàsiques
Es preveu actualitzar la programació amb les competències
bàsiques
Introduir més activitats de comentaris de text
Incentivar la participació dels alumnes a les exposicions orals
S’intentarà fer la classe més participativa
Història i les presentacions d’Història de l’Art
Es preveu utilitzar el llibre digital a Geografia i millorar els esquemes
interpretatius en Power Point de Geografia

1R ESO
2N ESO
3R ESO
4T ESO
1R BAT (HM)
1R BAT (FC)
1R BAT (PS)
2N BAT (HS)
2N BAT (GEO)
2N BAT (HA)

Es demanarà més treball per part dels alumnes, per tal d’agilitzar
l’aprenentatge i veure en un curs la història de França dels segles
XIX i XX

2N BAT (HF)

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del departament

1R ESO
2N ESO
3R ESO
4T ESO

5% suspesos
20% suspesos
12% Suspesos
8% suspesos

1R BAT-HM

12 % suspesos

1R BAT-FC
1R BAT-PS
2N BAT-HS

9% suspesos
13% suspesos
8% suspesos

2N BAT-GEO

10% suspesos

2N BAT-HA

5% suspesos

2N BAT-HF

9% suspesos

Proposta de Millora pel pròxim curs

Una atenció més individualitzada i una major tutorització.
Una atenció més individualitzada i una major tutorització.
Desenvolupar unitats per competències i projectes.
Desenvolupar unitats per competències i projectes.
Complementar el material de classe amb informacions i activitats
al moodle
Incrementar les activitats d’examen
S’intentarà fer la classe més participativa
Adaptar les presentacions a classe i fer mes pràctiques
Es continuarà treballant amb el llibre digital i millorar els esquemes
interpretatius en Power Point
Complementar el material de classe amb informacions i activitats
al moodle i millora de les presentacions d’Història de l’Art. Fent
incidència especial als comentaris d’obres d’art.
Introduir més activitats de comentaris de text
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O
FORA DE L’AULA)

Activitats

Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

2BATX-GG: Visita guiada a la fàbrica SEAT de Martorell i a la colònia
Güell (compartida amb Economia)
1BATX C i D: Visita a la Barcelona romana, 1 BATX A I B: visita a la
Barcelona modernista

LES ACTIVITATS NO ES VAN PODER FER PER SITUACIÓ EMERGÈNCIA
SANITÀRIA




ACTIVITATS: Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el
departament i la seva activitat.
VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en
correlació amb l’esforç invertit.



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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4
...

Objectius curs

Seguir els objectius marcats per la programació didàctica
Insistir en l’ús correcte del vocabulari propi de cada disciplina.
Reforçar la correcció de l’expressió escrita i oral.
Continuar amb el treball de les TIC com a eina didàctica

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

8
8
7
7

8
8
7
7

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

1

Objectius proper curs

Indicador

Índex

Implementació de cursos a la plataforma google classroom

Nº cursos
fets

100%

2
3
4
5
...




Els objectius han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria
convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió 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
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Observacions (si s’escau)

T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes
Judith Baraut Torruella i
Naiara Vives Moscoso
Gerard Caminal Altimir

Nivell i
grup

Tutor
del treball

Títol
del treball

Nota
obtinguda

2n BAT

Eva Garcia

Franquisme

9

2n BAT

Llúcia Torner

9

Jakub Dariusz Matejko

2n BAT

Josefina Serra

Aitana Rosell Esau

2n BAT

Toni Egea

L’època d’or dels pirates
Segona Guerra Mundial a
Polònia
El sistema sanitari a l’Àfrica
La ideologia nacionalsocialista
i l’ascens del nazisme a
Alemanya

10

Comparació
del
sistema
educatiu espanyol i finlandès

10

L'evolució
psicològics

9

Aleix Torres Peña
Balsells Troch, Aleix
Diaz
Reinosa,
Diego
Alexander
Bendjeriou
Sedjerari,
Samira
Ribó Cervantes, Oriol
Caralps Souza, Leila Elena

2BC

Josep Molero

2nC

Blai Nebot
Blai Nebot

2nD
2nC

Blai Nebot
Blai Nebot

García López, Daniela
Juncosa Cucurell, Angie

2nD

Piqueras
Dolcet,
Núria
Dolors
Torrent Olivella, Urgell

2nC

Tomàs Sitjes, Alba

2nB

González Vaca, Luz Camila

2nD

Vidal Torrejón, Claudia

2nC

Cadena Ruf, Sònia

2nC

Blai Nebot
Blai Nebot

Blai Nebot
Blai Nebot
Blai Nebot
Blai Nebot

dels

aspectes

El maltracte psicològic en
l'àmbit de la parella
¿Què pasa por la mente del
psicópata?
Els
trastorns
del
son
Educació
positiva

amb

disciplina

El somnambulisme: estem tots
dormint?
El suïcidi
Trastorn per dependència
Tècniques de manipulació de
la societat

5

5

10
10
9
10
10
7
7
10

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

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r Batx

Proposta de Millora pel pròxim curs

Durant el 1r i 2n trimestre s’ha pogut seguir la programació, el 3r
trimestre es veu afectat per la COVID-19. Es reprogramen les unitats
didàctiques adaptant-les a les classes telemàtiques.
Durant el 1r i 2n trimestre s’ha pogut seguir la programació, el 3r
trimestre es veu afectat per la COVID-19. Es reprogramen les unitats
didàctiques adaptant-les a les classes telemàtiques
Durant el 1r i 2n trimestre s’ha pogut seguir la programació, el 3r
trimestre es veu afectat per la COVID-19. Es reprogramen les unitats
didàctiques adaptant-les a les classes telemàtiques
Durant el 1r i 2n trimestre s’ha pogut seguir la programació, el 3r
trimestre es veu afectat per la COVID-19. Es reprogramen les unitats
didàctiques adaptant-les a les classes telemàtiques
Durant el 1r i 2n trimestre s’ha pogut seguir la programació, el 3r
trimestre es veu afectat per la COVID-19. Es reprogramen les unitats
didàctiques adaptant-les a les classes telemàtiques

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del departament

1r ESO, 100% aprovats
2n ESO, 100% aprovats
3r ESO, 100% aprovats
4t ESO, 99,9% aprovats
1r Batx, 95% aprovats

Proposta de Millora pel pròxim curs

Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen
modificacions. El 3r trimestre s’avalua telemàticament.
Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen
modificacions. El 3r trimestre s’avalua telemàticament.
Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen
modificacions. El 3r trimestre s’avalua telemàticament.
Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen
modificacions. El 3r trimestre s’avalua telemàticament.
Els resultats han estat acceptables i es considera que no calen
modificacions. El 3r trimestre s’avalua telemàticament.

Doc: 1920_MAC_Annex03_Departaments
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (11-nov.-20)
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

CODI:

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 1920

Institut Joan Brudieu

MAC

DATA: 11/11/2020

ANNEX: DEPARTAMENTS

VERSIÓ:

1.0

PÀGINA:

39 DE 63

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

Activitats

Impacte

Activitat de piragüisme al Parc del Segre adreçada als alumnes de 1r ESO,
2n ESO i 3r ESO. Activitat a les aigües tranquil·les amb una durada de 2
hores per curs. Mes d’ocubre.. Professorat responsables Carlo Sorribes,
Héctor Miarnau i Neus Soldevila.

Marxes a peu amb 1r ESO, octubre Calvinyà- Llirt . Professor responsable
Carlo Sorribes
Marxes a peu amb 3r ESO, octubre al Bosc de la Pinya. Professora
responsable Neus Soldevila.
Marxes a peu amb 4t ESO, octubre al rec dels 4. Professors responsables.
Héctor Miarnau i Neus Soldevila.
Marxa a peu a St. Eugini amb 1r de batxillerat. Professors responsables
Héctor Miarnau i Carlo Soorribes



Valoració

A

Si però
amb
certs
canvis.

7

A

9

A

9

A

9

A

9

Es
proposa
pel
pròxim
curs

Si
si
si
si

ACTIVITATS: Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el
departament i la seva activitat.
VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en
correlació amb l’esforç invertit.



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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

10

10

7 (COVID-19)

10

9

9

8

8

Objectius curs
Realització de les diverses activitats i sortides programades fora
del centre.
Aconseguir la realització de totes les unitats didàctiques
programades, tot i les condicions meteorològiques. Afectat per la
COVID-19.
Participació activa de l’alumnat a totes les classes d’educació física
Portar la bossa amb els estris d’higiene personal i la samarreta de
recanvi.

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

1

Objectius proper curs

Indicador

Fer classe amb totes les mesures de seguretat i higiene tot seguint
la programació adaptada a la situació.

La seva
realització

Índex
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Objectius proper curs

Indicador

Índex

2

Realitzar sortides al costat de l’institut per fer la pràctica esportiva.

La seva
realització

3

Participació màxima de l’alumnat en les sortides programades.

Nº de
sortides
fetes.
% de
participació

Núm.

Aconseguir que l’alumnat gaudeixi de l’activitat física i la incorpori a
la seva vida quotidiana.

4

Aconseguir que tot l’alumnat participi de les sessions, exceptuant els
que per algun motiu mèdic no poden realitzar la pràctica.

5

Control
d’assistència
a la sortida
Anotació dels
alumnes que
fan pràctica
continuada
fora del
centre
Anotació a
cada sessió
de l’alumnat
que no vol
participar
activament
de les
activitats
proposades a
classe.

% d’alumnes
que realitzen
esport fora
del centre
% d’alumnes
que
participen a
les sessions.

...




Els objectius han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria
convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió 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)

T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes

Nivell i
grup

Jordi Pintat

1r BTX

Laia Ribó

1r BTX

Tatiana Álves

1r BTX

Jaume Pueyo

1r BTX

Tutor
del treball
Carlo Sorribes
Carlo Sorribes

Títol
del treball
Història del futbol
La importància de l’esport en
equip.
Qué es el baile y cómo ayuda
con los problemes de las
personas
Nova temporada, nous reptes

Nota
obtinguda

8
5
5
8

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

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ

Proposta de Millora pel pròxim curs

No s'ha pogut treballar tota la
programació per culpa del
confinament
Les habilitats amb l'instrument ha
estat bàsicament l'únic que s'ha
pogut treballar.

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del departament

Proposta de Millora pel pròxim curs

S1 aprova el 100%
S3 aprova el 98%
S4 aprova el 100%

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

Activitats
Actuació alumnes de 4t en el recital de Nadal. Adreçat a tota l'ESO.
Judici Carnestoltes





Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

A
M

9
9

sí
sí

ACTIVITATS: Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el
departament i la seva activitat.
VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en
correlació amb l’esforç invertit.

Altres aspectes o qüestions a destacar (si s’escau)
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PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4
...

Objectius curs
Habilitats amb l'instrument
Habilitats amb la veu (no s'ha pogut treballar pel confinament)
Habilitats dramàtiques

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

7
1
9

8
1
9

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

1
2
3
4
5
...




Objectius proper curs

Indicador

Índex

Poder fer totes les activitats programades

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)

T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes

Nivell i
grup

Tutor
del treball

Títol
del treball

Nota
obtinguda

Observacions (si s’escau)
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ
S1 EVP COMPLIMENT 100%
S2 EVP COMPLIMENT 100%
S3 EVP COMPLIMENT 100%
S4 EVP COMPLIMENT 100%
B1 DT COMPLIMENT 75% presencial
25% online només alumnes connectats

Proposta de Millora pel pròxim curs

Continuar així, funciona bé
Continuar així, funciona bé
Continuar així, funciona bé
Continuar així, funciona bé
Sense canvis, la programació s’ajusta al temari i els continguts s’han
donat en el temps programat tot i el confinament

25% on line només alumnes connectats

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

B1 FA COMPLIMENT 83,3%

Continuar així, funciona bé

B1 DA COMPLIMENT 75% presencial

B1 TGP COMPLIMENT 80% + 20%
activitats alternatives confinament
B1 CA COMPLIMENT 100%
B2 CA COMPLIMENT 100%

Continuar així, funciona bé
Continuar així, funciona bé
Continuar així, funciona bé

B2 DA COMPLIMENT 75% presencial
25% telemàtic

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

B2 DI

Continuar així, funciona bé

COMPLIMENT 100%

B2 DT COMPLIMENT 75%
presencial 25% telemàtic

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

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del departament

S1 EVP 94’6 % aprovats

Proposta de Millora pel pròxim curs

Els resultats són molt satisfactoris. Suspenen els alumnes que no
mostren cap interès en aquesta i altres matèries.
Procurar que tots els alumnes entreguin la feina al dia.
Intentar disposar de material comú al departament per tal de que
tots aquells alumnes que no porten mai res a l’aula puguin treballar.
Cal continuar seguint la programació tal i com està.
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S2 EVP 95’38 % aprovats

S3 EVP 100% aprovats

S4 EVP 96’6% aprovats

B1 CA 91% aprovats

B1 FA

100% aprovats

B1 DT

85’2% aprovats

B1 TGP 90’4 % aprovats

B2 DI

100% aprovats

B2 DA

85’7% aprovats

B2 DT

100% aprovats

B2 FA

100% aprovats
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Proposta de Millora pel pròxim curs

Bons resultats en general, encara que durant el confinament el 50%
de la classe no ha treballat al 100%. El grup C i D ha tingut més
mancances.
Procurar que tots els alumnes entreguin la feina al dia.
Intentar disposar de material comú al departament per tal de que
tots aquells alumnes que no porten mai res a l’aula puguin treballar.
Cal continuar seguint la programació tal i com està.
Bons resultats en general, encara que durant el confinament el 50%
de la classe no ha treballat al 100%.
Procurar que tots els alumnes entreguin la feina al dia.
Intentar disposar de material comú al departament per tal de que
tots aquells alumnes que no porten mai res a l’aula puguin treballar.
Cal continuar seguint la programació tal i com està.
Bons resultats en general, encara que durant el confinament el 50%
de la classe no ha treballat al 100%. L’alumne de 4t suspès ha estat
per absentisme escolar.
Procurar que tots els alumnes entreguin la feina al dia.
Intentar disposar de material comú al departament per tal de que
tots aquells alumnes que no porten mai res a l’aula puguin treballar.
Cal continuar seguint la programació tal i com està.
Una dels dos alumnes suspesos deixa el batxillerat.
Bons resultats. Cal continuar seguint la programació tal i com està,
però cal trobar la manera de fer possible el treball telemàtic.
Molt bon resultats. Grup molt cohesionat i treballador. Molt bon
ambient de classe. Tot i això durant el confinament el rendiment no
ha estat adequat. Molts alumnes han entregat menys de la meitat de
les tasques.
Cal continuar seguint la programació tal i com està, però cal trobar la
manera de fer possible el treball telemàtic.
Resultats satisfactoris.Alguns dels alumnes suspesos tenen intenció
de deixar el batxillerat. No s’evidencia cap diferència entre els
alumnes de modalitats arts i tecnològic com en el curs anterior. Cal
continuar seguint la programació tal i com està, però cal trobar la
manera de fer possible el treball telemàtic.
Grup en general treballador durant el període presencial. En període
de confinament treballava el 50% de la classe. De les dos alumnes
suspeses, una d'elles vol deixar el batxillerat i l'altra no ha assolit els
continguts necessaris per aprovar l'assignatura. Cal continuar
seguint la programació tal i com està, però cal trobar la manera de
fer possible el treball telemàtic.
Molt bons resultats. Cal continuar seguint la programació tal i com
està.
Resultat molt satisfactori. L'alumne suspès no s’ha presentat en tot
el curs,Cal continuar així.
Resultat molt satisfactori. Cal continuar així.
Grup en general fluix amb mancances a nivell d'expressió, redacció
o hàbits d'estudi.
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O
FORA DE L’AULA)

Activitats
Setembre-octubre 2019. S4E-Exposició passadís. Mural col·lectiu “Cadàver
exquisit” del curs 18-19. M. Sogorb
8 d’octubre. B1 Arts - Visita a l’exposició fotogràfica: ” una mirada al passat”
del fons fotogràfic Esclusa comentada per Pilar Laez a la sala Sant
Domènec. La Seu d’Urgell. S.Sánchez, M.Sogorb, Clàudia Castelló.
Octubre 2019. S1-Exposició passadís. Joles Senell del curs 18-19.
S.Sánchez
23 d’octubre 2019. B1-Sortida pràctica fotogràfica (fotografia pura) al casc
antic de la Seu d’Urgell. S,Sanchez.m
Octubre 2019. S1-Exposició passadís. Projecte Acollida: Retrats companys.
S.Sánchez
Octubre 2019. Dibuix artístic B2-Exposició passadís. Papallones. D.Balcells
Novembre 2019. S1-Exposició passadís. Puntillisme. S.Sánchez
Novembre 2019. S1-Exposició passadís. Dibuix Op. S.Sánchez
Novembre 2019. Dibuix artístic B2-Exposició passadís. Referents naturals.
D.Balcells
Novembre 2019. S1-Exposició passadís. Taques. S.Sánchez
Novembre 2019. Cultura Audiovisual B1-Exposició passadís. Fotografies:
FORMA: Fotografia Pura / SABATES.
S.Sánchez
Desembre 2019. S1-Exposició passadís. Projecte Prehistòria: Forma/Fons
(mans) i Pictogrames (pedres)
S.Sánchez
Desembre 2019 Concurs postals de Nadal S1 S2 S3 S4 B1 Arts B2 Arts.
Guanyadora Jana Sellés B1 Arts.
S.Sánchez, C.Castelló, M.Sogorb i D.Balcells
Desembre 2019. S1-Exposició RECICLART aules de 1ESO, dels Ornaments
de nadal realitzats pels alumnes d’aquest mateix curs. Material: taps de suro
S. Sanchez
Gener 2020. Cultura Audiovisual B1-Exposició passadís. Fotografies:
RETRATS PERSONA / GENT DEL BARRI / MANS
S.Sánchez
Gener 2020. B1 i B2 Arts - Visita a l’exposició: L'andromina del Mallol a
l’Aparador i l’exposició de pintura d’artistes locals“ menjat l’alt Urgell” al
centre cultural de les monges.Seu d’Urgell. S,Sanchez, D.Balcells
Gener-febrer 2020. S4E-Exposició passadís. Cavallets de fang. M.Sogorb
Febrer - Març 2020 Concurs portada revista del centre (2n ESO) C. Castelló
22 Gener 2020: Sortida Barcelona alumnes de B1 i B2 Arts, Visita i taller al
Pavelló Mies Van der Rohe. Visita a la fundació Miró, col·lecció fixa i “art
sonor” i ruta modernista. Maite Sogorb i Claudia Castelló
Febrer 2020 ; Exposició alumnes de dibuix artístic B1. “Color” figura humana
amb contrast cromàtic. Dolors Balcells
5 de Març de 2020. B1TGP- Sortida pràctica d’estampació al Parc del Segre.
La Seu d’Urgell. M.Sogorb
Maig 2020. Concurs fotogràfic Lleida Jove: fotosentre4parets. Guanyadora
Martina Sellés. 2n ESO. (2n, 3r i 4t ESO). M.Sogorb i C.Castelló.

Es
proposa
pel
pròxim
curs

Impacte

Valoració

A

10

A

10

A

10

A

10

A

10

A
A
A

10
10
10

A

10

A

10

Sí

A

10

Sí

A

10

Sí

A

10

Sí

A

10

Sí

A

10

Sí

A

10

Sí

A
A

10
10

Potser
Si
Si

A

10

A

10

A

10

M

10

Sí
Si

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Si
Si
Potser
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ACTIVITATS: Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el
departament i la seva activitat.
VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en
correlació amb l’esforç invertit.

●
●
●

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

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Objectius curs

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

1
Millora metodologies TIC a l’aula
8
2
Millora satisfacció alumnat
*
3
Millora satisfacció equip humà que hi treballem
*
4
...
*Les enquestes no s’han pogut fer perquè estaven programades pel tercer trimestre

8
*
*

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

Indicador

1
2
3

Que el percentatge d’alumnat que treballa telematicament augmenti
Procurar que l’alumnat porti sempre el material
Tenir material de departament per aquells que no el porten mai

4

Metodologies TIC a l’aula

5
6

Aconseguir una major implicació per part de l'alumnat
Aconseguir una major valoració de l’àmbit artístic a nivell de centre
Tenir en compte reforços necessaris per les mancances degudes al
Covid-19.

%
Si / No
Si / No
nombre
d’‘entorns
virtuals que
s’utilitzen
% alumnes
Enquesta
Qüestionari
inicial

Núm.

7
●

●

Índex

Els objectius han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria
convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió 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)
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T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes
Laura Palau
Manu Valdes
Miriam Garrido

Nivell i
grup

B2A
B2B
B2A

Tutor
del treball
Dolors Balcells
Susana
Sanchez
Susana
Sanchez

Títol
del treball
El desenvolupament de la capacitat creativa
La transexualitat
TIM BURTON: Influencias del expresionismo
alemán en las películas de Tim Burton.

Nota
obtinguda

9
6
9

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

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ

Proposta de Millora pel pròxim curs

Es canvia l’ordre de UD: 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8.
Es manté igual al proper curs.
UD2-UD4 al 1r trimestre just a 12 setmanes (hi ha 14 setmanes fins
nadal, arriba just; tanquem nota amb ud2 i practiques UD4).
Crèdit C3 Benestar del Pacient
-UD3 al 2n trimestre just a 11 setmanes (sobra 1 setmana per
quadrar, tanquem nota amb ud4 la teoria i ud3).
-UD1-UD5-UD6 al 3r trimestre just a 10 setmanes.
UD3-UD4 al 1r trimestre just a 12 setmanes.
Crèdit C4 Cures Bàsiques
UD2-UD1-UD7 al 2n trimestre just a 11 setmanes.
UD5-UD6-UD8 al 3r trimestre just a 10 setmanes.
Crèdit C9 Odontologia
Es canvia a UD nou ordre: 1,3,4,6,7,5,2,8,9.
-UD4-UD3 al 1r trimestre just a 12 setmanes (hi ha 12 setmanes fins
la avaluació, fer conjuntament pràctiques al taller de rentat mansaïllament-guants-llit per guanyar temps i tardar 2 setmana menys fins
Crèdit C6 Higiene
la avaluació).
-UD8 al 2n trimestre (fins a nadal 3 setmanes)-UD1-UD5 just a 12
setmanes.
-UD7-UD2-UD6 al 3r trimestre just a 10 setmanes.
Crèdit de Sintesi
Correcte.
Crèdit FCT
Correcte.
Hem prioritzat les UD més pràctiques al primer trimestre, per avançar al màxim les hores de practiques per
un possible confinament Covid19. Intentarem realitzar les UD més practiques i complexes en els moments
de normalitat.
Crèdit C1 Documentacio
Crèdit C2 Esser Humà

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del departament

1r CAI-APD
Promocionen:97%
Promocionen amb pendent:18%
Repeteixen/ abandonen:3%
1r CAI-APDPromocionen: %
Promocionen amb pendent: %
Repeteixen/ abandonen: %

Proposta de Millora pel pròxim curs

-Utilitzar les hores de tutoria de grup per fer un seguiment més
exhaustiu dels alumnes i aprofitar la tutoria més propera amb les
famílies especialment als alumnes amb problemes.
-Millorar l’orientació pedagògica prèvia al cicle en l’ESO.
(introduint un assessorament al professorat de 4t ESO).
-A l’inici de curs en la preavaluació, realitzar un assessorament amb
els alumnes que tinguin dificultar, per facilitar els aprenentatges.
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Proposta de Millora pel pròxim curs

Grups i resultats genèrics del departament

2n CAI-APD-A-B
Titula CAI:63 % titula APD:45%
no titula CAI:37% No titula APD:55
%.

MAC

-Mantenir la figura de tutor de taller per part de l’alumnat per recollir
tot el material i endreçar l’aula i seguir la tutoria tècnica de
responsable de taller.
-A l’inici de les classes deixar els telèfons mòbils apartats en un
armari a classe.
-redactar normes per les proves escrites.

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

Activitats
Visita fira FP
Visita AREMIS-ASPROS
Promoció a 4 ESO casa
Promoció Andorra
Visita Seu, circuit multisensorial
Caser Residencia.






Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

Si
Si
Si
Si
Si
Si

No realitzades
No realitzades
No realitzades
No realitzades
No realitzades
No realitzades

ACTIVITATS: Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que ha tingut en el
departament i la seva activitat.
VALORACIÓ: D’1 (poc satisfet) a 10 (molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els resultats han estat en
correlació amb l’esforç invertit.

Altres aspectes o qüestions a destacar (si s’escau)
-L’orientació a Andorra, caldria anar a tots els llocs possibles i planificant-ho amb els centres a inici de curs.
-Mantindre l’organització de l’aula.
-Les sortides es realitzaran cada any a primer i segon a AREMI (taller ocupacional i escola) els de 1r , ASPROS
a 2n i fira FP per tots dos grups.

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3

Objectius curs
Millorar l’aprenentatge cooperatiu
Potenciar TIC i TAC
Treball per projectes entre SAN-SSCC a 1r CAI-APD al segon
trimestre.

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

10
10

10
10

1

1

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

Indicador

Índex

1

Realitzar activitats de tutoria de manera transversal als mòduls del cf

2

Millorar l’aprenentatge cooperatiu

Nº actXMP
Fitxes
d’autoavaluac
ió i treball
conjunts

70% del MP
% i nombre
respectivame
nt

Núm.

3
4
...




Els objectius han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria
convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió 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)

T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes

Nivell i
grup

Tutor
del treball

Títol
del treball

Nota
obtinguda

Observacions (si s’escau)
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ
M01 Intervenció amb famílies
M05 Expressió i comunicació
M06 Desenvolupament cognitiu i
motor
M07 Desenvolupament socioafectiu
M08 Habilitats socials
M09 Primers auxilis
M01 Organització de l’atenció a les
persones en situació de
dependència
M04 Atenció i suport psicosocial
M05 Característiques i necessitats
de les persones en situació de
dependència
M06 Teleassistència
M07 Suport domiciliari
M0 Suport a la comunicació
M09 Destreses socials
M10 Primeres auxilis
M12 Crèdit de síntesi

Proposta de Millora pel pròxim curs

Adaptar a nou currículum amb 1 hora menys
No hi ha cap proposta (no es realitzarà el proper curs)
Adaptar a nou currículum amb 1 hora menys
No hi ha cap proposta
No hi ha cap proposta (no es realitzarà el proper curs)
No hi ha cap proposta (no es realitzarà el proper curs)
No hi ha cap proposta
No hi ha cap proposta
No hi ha cap proposta
No hi ha cap proposta
No hi ha cap proposta
No hi ha cap proposta
No hi ha cap proposta
No hi ha cap proposta
Revisar ponderació avaluació (últim any abans nous currículums?)

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del departament

EDI 1r 100% aprovats (passen a 2n
curs)
EDI 2n 80% aprovats (titulen)
APD 1r 97% (passen a 2n curs)
(promocions amb pendents 18%)
(3% no passen de curs)
APD 2n 45% (titulen) (55% els falta
les FCTs)

Proposta de Millora pel pròxim curs

Els que no titulen resten pendents mòduls solts o FCT
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O
FORA DE L’AULA)

Activitats

Impacte

Valoració

B

1 (falta
organitza
r-la amb
més
antel·laci
ó)

CAI-APD: Residència Caser (Oliana)

Es
proposa
pel
pròxim
curs

SÍ
(act no
realitz
ada)

*Donada la situació de confinament i treball telemàtic no s’han dut a terme les
activitats que s’havien programat, ubicades en el 3r trimestre




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)
La Fira no es valora positivament per falta d’interès del que s’hi mostra. Aspros i Aremi es repetiran. Aremi
només es visitarà taller ocupacional i escola, i no residència.

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4

Objectius curs
Potenciar les TIC i les TAC
Potenciar el treball cooperatiu

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

10
5

10
5

*No es va modificar el CS donat que es planificaven canvis curriculars a l’FP
Nota: El grau de satisfacció s’ha de mesurar a través d’enquesta, qüestionari, ...
Núm.

1

Objectius proper curs

Indicador

Realitzar activitats de tutoria a través dels diferents mòduls del CF
de manera transversal

Una activitat
per MP
vinculada
tutoria

Índex
70% de MP
mínim
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Objectius proper curs

Indicador

Potenciar el treball cooperatiu

Treballs que
inclouen el
treball
cooperatiu

Índex
1 per UF
mínim

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)

T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes

Nivell i
grup

Tutor
del treball

Títol
del treball

Nota
obtinguda

Observacions (si s’escau)
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT
INFORMÀTICA

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS
PROGRAMACIÓ

SMXMP01
Muntatge i manteniment d'equips

SMXMP02
Sistemes operatius monolloc
SMXMP03
Aplicacions ofimàtiques

Proposta de Millora pel pròxim curs

- Revisió d’hores (nou currículum)
- ISO's amb software: Windows, Ubuntu, Hiren's, etc. posats en el
disc dur NAS en xarxa.
- Eines de manteniment de hardware: testejadors de plaques base,
comprovadors de ports USB, etc.
- Canyelleres anti-estàtiques (no n'hi ha per tots els alumnes)
- Revisió d’hores (nou currículum)
Entre SO i Muntatge – fer CISCO HW
Reduir nombre d’activitats per crear una activitat-projecte per UF2 i
UF3
- Revisió d’hores (nou currículum)
- Fer canvi d’ordre d’UF. UF3-UF1-UF2-UF4-UF5-UF6.
- Aprofitar UF6 per fer vídeo promocional del cicle.

SMXMP04
Sistemes operatius en xarxa

Cap proposta.

SMXMP05
Xarxes locals

- Revisió d’hores (nou currículum)
- Ampliar coneixements de WIFI/Telefonia IP
- Coordinació amb M1 (Hardware)
- Que el Curs CISCO quedi com activitat d’ampliació.

SMXMP06
Seguretat informàtica
SMXMP07
Serveis en xarxa
SMXMP08
Aplicacions web
SMXMP12
Síntesi SMX

Actualització profunda del temari de l’UF (RGPD).

ASIXMP01/DAMMP01
Implantació de sistemes operatius
ASIXMP02/DAMMP02
Bases de dades
ASIXMP03/DAMMP03
Programació
ASIXMP01/DAMMP01
Llenguatge de marques
ASIXMP01
Implantació de sistemes operatius
ASIXMP02/10
Bases de dades

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

ASIXMP05
Fonaments de maquinari

Cap proposta
- Revisió d’hores (nou currículum)
Petits ajustos de les entregues parcials

Cap proposta
Integrar les classes amb el concurs programa-me, i en la mesura del
possible intentar agrupar un dia 3hores en comptes de tenir 1h solta.
Cap proposta
Cap proposta
Cap proposta
Utilitzar les noves RaspBerries adquirides
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Proposta de Millora pel pròxim curs

ASIXMP06
Administració de sistemes operatius
ASIXMP07
Planificació i administració de xarxes
ASIXMP08
Serveis de xarxa i Internet
ASIXMP09
Implantació d'aplicacions web
ASIXMP11
Seguretat i alta disponibilitat
ASIXMP14
Projecte d’ASIX

Cap proposta
Posar les classes en dimecres per poder anar a la CS05
Cap proposta
Cap proposta
Cap proposta
Adequar millor les dates d’entrega

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS

Proposta de Millora pel pròxim curs

Grups i resultats genèrics del departament

SMX1 – Gran majoria aprovada
SMX2 – Gran majoria aprovada
DAM1 – Gran majoria aprovada
ASIX2 – Gran majoria aprovada

Tenir en compte que possibles confinaments poden tornar a alterar
els resultats acadèmics. Pensar en possibles eines per la millora
dels continguts que no s’han pogut impartir.
Revisar com dur a terme les activitats en confinaments.
Tenir en compte que possibles confinaments poden tornar a alterar
els resultats acadèmics. Pensar en possibles eines per la millora
dels continguts que no s’han pogut impartir.
Revisar com dur a terme les activitats en confinaments.

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

Activitats
Visita a Barcelona sincrotó Alba





Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

A

9

N

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)
El confinament va afectar molt a l’hora de poder dur a terme les activitats.
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PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2
3
4
5
6
7

Objectius curs
Mantenir el contacte de les empreses a FP DUAL
Consolidar el parc d’empreses pel CFGS de Desenvolupament
d’Aplicacions Multiplataforma
Actualització del maquinari i instal·lacions de les aules CS05 i A009
Incrementar les activitats dels alumnes en la mobilitat internacional
Participar i/o col·laborar en concursos i/o projectes externs.
Iniciar l’avaluació diagnòstica i l’IPOP
Incrementar visites a empreses de la zona d’influència

Grau de
assoliment
d’1 a 10

Grau de
satisfacció
d’1 a 10

8

8

9

7

0

0

9
9
5
0

6
9
8
0

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

Indicador

Índex

Reactivar el contacte de les empreses a FP
DUAL

S’ha parlat amb almenys dues
empreses

100%

1
2

Realitzar el curs amb normalitat

80%

3

Iniciar el Pla d’Acció Tutorial

4

Participar i/o col·laborar en concursos i/o
projectes externs.

Possibles confinaments no han
alterat els continguts impartits
S’ha realitzat les AID i començat a
instaurar el IPOP
S’ha participat el prograMaMe

Núm.





75%
100%

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)
Serà un curs molt estrany a causa de la covid
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MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT - SEMINARI
GESTIÓ ADMINISTRATIVA ECONOMIA

VALORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS

PROGRAMACIÓ

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

Elaborar recursos d’aprenentatge online

Batx
EE 1r
Econ 1r
EE 2n
GA 1
M1 COMUNIC. EMPRESARIAL
M2 COMPRA-VENDA
M5 TÈCN. COMPTABLE
M10 EMPRESA ADMINISTRACIÓ
M12 FOL
M07 TRACT. INFORMÀT. (UF
1,2,3)
GA 2
M4 OPER. TRESORERIA
M6 TRACT. DOCUMENTACIÓ
M3 RR.HH
M8 OPERAC. SUPORT
M11 EMPRESA AULA
M07 TRACT. INFORMÀT. (UF
4,5,6)

Proposta de Millora pel pròxim curs

90
100
90
Elaborar recursos d’aprenentatge online
100
90
90
100
100
100
Elaborar recursos d’aprenentatge online
100
100
100
100
100
100

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADEMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del
departament
Batx
EE 1r C
EE 1r D

% susp +NP

0
14

ECON

0

EE 2n

5

GA 1A
M1 COMUNIC. EMPRESARIAL
UF1
UF2

Proposta de Millora pel pròxim curs

Els treballs exposats a classe incrementaran 1 punt
la nota dels exàmens.
El treball d’emprenedoria representarà 2 punts de
la nota de l'examen de la 3a avaluació.

0
0
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RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del
departament
UF3
UF4
M2 COMPRA-VENDA
UF1
UF2
UF3
M5 TÈCN. COMPTABLE
UF1
UF2
UF3
M7 TRACTAM. INFORMÀTIC
UF1
UF2
UF3
M10 EMPRESA
ADMINISTRACIÓ
UF1
UF2
UF3
UF4
M12 FOL
UF1
UF2
GA 2
M3 RR HH
UF1
UF2
UF3
M4 GESTIÓ TRESORERIA
UF1
UF2
UF3
M6 DOCUMENTACIÓ
COMPTABLE
UF1
UF2
UF3
UF4
M7 TRACT. INFORM.
UF4
UF5
UF6
M8 OPERAC. SUPORT
UF1
UF2
M11 EMPRESA AULA
UF1
FCT

% susp +NP
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Proposta de Millora pel pròxim curs

0
0
6
6
6

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

6
12
12

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

7
0
6
0
0
0
0

6
0

6
12
12
11
17
17

Incrementar el nombre d’activitats pràctiques

Realitzar més activitats pràctiques

6
21
17
12

6
6
6

Introduir eines per a mòbils

0
12

.

0
0
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BREU DESCRIPCIÓ O ENUNCIAT DE LES ACTIVITATS MÉS SIGNIFICATIVES DESENVOLUPADES DURANT EL CURS (DINS O
FORA DE L’AULA)

Activitats
Visita empresa Cooperativa de Guissona i Taurus GA 1r i 2n
Cooperativa Abacus -Plataforma logística i punt de venda- Igualada GA 1r i
2n

●
●

Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

A

10

SI

A

10

SI

ACTIVITATS:
Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que
ha tingut en el departament i la seva activitat.
VALORACIÓ:
D’1(poc satisfet) a 10(molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els
resultats han estat en correlació amb l’esforç invertit.

●

Altres aspectes o qüestions a destacar (si s’escau)
PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2

3

4

Núm.

1
2
3
4
5
●

Objectius curs
Millorar els resultats acadèmics M02
Millorar els resultats acadèmics M05
Utilitzar programa informàtic de comptabilitat a
M06

Indicador:
% Alumnes
suspesos
% Alumnes
suspesos

Index:
6%
12%

Objectiu
objectiu
<25%
objectiu
<25%

no

No
Complert

Es realitza: si/no

sí

Complert

Objectius proper curs

Indicador

Índex

Elaborar recursos d’aprenentatge online

Es realitza: si/no

Utilitzar el full de càlcul a M06

Es realitza: si/no

Objectiu

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, mediambient, satisfacció de l’alumnat, satisfacció de l’equip humà que hi treballa, augment de la
coresponsabilitat, etc.
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Observacions (si s’escau)

T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes
Grau, Marc
Castiñeira, Alba
Castellet, Núria
Cases, Meritxell
Rey, Quim
Muntó, Eduard
Pocurull, Eric
Ruíz, Laura
Carbonell, Maria
Batalla, Martí

Tutor
del treball
R. Calvo

Nivell i
grup

2n D
2n B
2nC
2nC

R. Calvo
R. Calvo
R. Calvo
R. Calvo

2n D

R. Calvo

2n D

R. Calvo

2n A
2n C
2n D
2n C

M.A. Ortíz
M.A. Ortíz
R. Calvo

Títol
del treball
La pagesia catalana i
urgellenca
Explotació laboral a la ind. tèxtil
Explotació laboral a la ind. tèxtil
Les marques blanques
Desenvolupament del comerç
local a La Seu
Desenvolupament del comerç
local a La Seu
Factors claus del fracàs
emprenedor
Som lliures a l’hora de comprar
Som lliures a l’hora de comprar
L’activitat comercial a la Seu

Nota
obtinguda

9
10
10
10
10
10
6
10
10
6

VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADEMICS I PROPOSTES DE MILLORA
RESULTATS ACADÈMICS
Grups i resultats genèrics del
departament
ESO 2n Emprenedoria
Batx
EE 1r C
EE 1r D

% susp
+NP
0
11
5

ECON

14

EE 2n

12

GA 1A
M1 COMUNIC. EMPRESARIAL
UF1
UF2
UF3
UF4
M2 COMPRA-VENDA
UF1
UF2
UF3
M5 TÈCN. COMPTABLE
UF1
UF2
UF3

Proposta de Millora pel pròxim curs

Incrementar les activitats pràctiques i la participació dels
alumnes
Els treballs exposats a classe incrementaran 1 punt la
nota dels exàmens.
El treball d’emprenedoria representarà 2 punts de la
nota de l'examen de la 3a avaluació.

0
5
9
9
30
10
35

0
10

L’exercici de simulació ponderarà com un examen en la
nota de l’última UF.
L’exercici de simulació ponderarà com un examen en la
nota de l’última UF.
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Proposta de Millora pel pròxim curs

33
M7 TRACTAM. INFORMÀTIC
UF1
UF2
UF3
M10 EMPRESA
ADMINISTRACIÓ
UF1
UF2
UF3
UF4
M12 FOL
UF1
UF2
GA 2
M3 RR HH
UF1
UF2
UF3
M4 GESTIÓ TRESORERIA
UF1
UF2
UF3
M6 DOCUMENTACIÓ
COMPTABLE
UF1
UF2
UF3
UF4
M7 TRACT. INFORM.
UF4
UF5
UF6
M8 OPERAC. SUPORT
UF1
UF2
M11 EMPRESA AULA
UF1
M12 FOL
UF1
UF2

18
14
18
5
4
20
20

14
9

0
6
0

Incrementar el nombre d’activitats pràctiques

6
13
0

Realitzar més activitats pràctiques

0
17
13
11
0
0
0

Introduir eines per a mòbils

0
0

.
Introduir eines per a mòbils

0
0
0

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

Activitats
Visita empresa Cooperativa de Guissona i Taurus GA 1r i 2n
Visita SEAT 2n batxillerat .
Jornades de FP
Escola d’hoteleria de Lleida GA 1r i 2n

●
●

Impacte

Valoració

Es
proposa
pel
pròxim
curs

A
A
A
A

10
10
10
10

SI
SI
SI
SI

ACTIVITATS:
Feu una breu descripció de l’activitat, data, a qui es va adreçar i professorat participant.
IMPACTE:
A (Alt), M (Mitjà), B (Baix). Es refereix a com d’important ha estat l’acció i les repercussions que
ha tingut en el departament i la seva activitat.
VALORACIÓ:
D’1(poc satisfet) a 10(molt satisfet). Es refereix al grau de qualitat i al grau d’execució i si els
resultats han estat en correlació amb l’esforç invertit.

●

Altres aspectes o qüestions a destacar (si s’escau)
PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT D’OBJECTIUS
Núm.

1
2

Indicador:

Objectius curs

Index:

Millorar els resultats acadèmics M04

% Alumnes
suspesos

Simulació d’empreses (M12 Aula empresa)

Es realitza: si/no

si

Objectius proper curs

Indicador

Índex

Millorar els resultats acadèmics M05

% Alumnes
suspesos
% Alumnes
suspesos

6,3%

Objectiu
objectiu
<25%
Objectiu:

si

3
4
5

Núm.

1
2
3

Millorar els resultats acadèmics M02
Utilitzar programa de comptabilitat i full de càlcul M06

Es realitza: si/no

Objectiu
objectiu
<25%
objectiu
<25%
Objectiu:

si

4
5
●

Els objectius han d’estar alineats amb el Projecte de centre (Pla estratègic, objectius anuals, projectes, etc.) per exemple seria
convenient, en aquests moments, incloure objectius relacionats amb: Millora resultats, metodologies TIC a l’aula, cohesió soc ial,
prevenció de riscos, mediambient, satisfacció de l’alumnat, satisfacció de l’equip humà que hi treballa, augment de la
coresponsabilitat, etc.

Observacions (si s’escau)
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T REBALLS DE RECERCA ASSESSORATS PEL DEPARTAMENT
Alumnes
Blanco, Enrique
Galindo, Jana
Marín, Ian

Nivell i
grup

2n D
2n D

Tutor
del treball
R. Calvo
R. Calvo
R. Calvo

2nD
Mitjana, Asha
Vilarrubla, Núria

2nD
2n D

M.A. Ortíz
M.A. Ortíz

Títol
del treball
Creació d’una societat
esportiva
Publicitat masclista
L’impacte de les grans
superfícies sobre el petit
comerç
Les desigualtats econòmiques
Les desigualtats econòmiques

Nota
obtinguda

7
9
9
9
9
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