
Objectius Generals Anuals per al curs 2016-2017 
 
1. Afavorir la recerca i el coneixement experimental amb la consolidació de la 
metodologia de treballs per projectes, el treball cooperatiu i d’altres estratègies 
d’innovació que facilitin  un aprenentatge de qualitat orientat a l’excel•lència. 
 
2. Desenvolupar les competències digitals de tot l’alumnat, de manera 
transversal des de totes les matèries, i augmentar els recursos TAC.  
 
3. Fomentar l’expressió oral en totes les llengües, afavorint activitats 
d’expressió, com les exposicions orals i les arts escèniques.  
 
4.  Impulsar la lectura i afavorir la correcta expressió escrita i la creació literària 
en les diferents llengües i des de totes les matèries. 
 
5.  Possibilitar l’assoliment de les competències bàsiques per part de tot 
l’alumnat i millorar els resultats educatius i els de les proves externes. 
 
6. Acompanyar i treballar conjuntament amb les famílies per tal de fomentar 
l’evolució i el creixement de tot l’alumnat, impulsant les seves capacitats i 
aptituds, així com orientar l’alumnat, tant  acadèmicament com 
professionalment, tot afavorint la continuïtat d’estudis postobligatoris. 
 
7. Impulsar la dimensió europea i afavorir la participació de l’alumnat en 
programes europeus d’intercanvi i mobilitat que la fomentin, així com estendre i 
millorar l’aprenentatge de les llengües estrangeres.  
 
8. Treballar els valors i la igualtat d’oportunitats, desenvolupar educació 
inclusiva a tots els nivells, afavorir la participació de l’alumnat en les activitats 
de centre i millorar la convivència, la coeducació i la cohesió social.  
 
9.  Impulsar l’educació per la salut, potenciar la vida saludable i la pràctica de 
l’esport. 
 
10. Estendre l’educació i la gestió mediambiental i millorar el tractament dels 
residus. 
 
11. Impulsar l’ampliació i la diversificació de l’oferta dels estudis de formació 
professional, atreure més alumnat a les especialitats industrials, reduir 
l’abandonament en els primers cursos de cicles formatius de Grau Mitjà i 
augmentar els titulats d’FP. 
 
12. Impulsar i desenvolupar la innovació, la recerca, la transferència 
tecnològica i el foment de l’emprenedoria. Consolidar i ampliar les aliances   
amb el món empresarial i facilitar la qualificació professional de l’alumnat i la 
inserció laboral. 
 
13. Millorar el coneixement, la confiança i el prestigi de l’institut en el seu 
entorn, establint  aliances amb els centres i institucions, participant activament 
en el Pla Educatiu d’Entorn per tal d’augmentar la cohesió social i la igualtat 



d’oportunitats de l’alumnat, i impulsar la imatge i la comunicació externa tot 
potenciant la web. 
 
14. Assegurar la comunicació interna i la participació activa de tota la comunitat 
educativa, tot afavorint la identificació amb el centre i augmentar la satisfacció 
personal i professional de l’equip humà.  
 


