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1. Fomentar la innovació educativa. Consolidar el Treball per Projectes a 1r 

d’ESO i estendre’l a 2n i 3r i crear la responsabilitat de Coordinació de 
Projectes. Potenciar els equips educatius de tots els nivells assumint la 
programació dels TxP interdisciplinars, TdS i PdR, així com en l’avaluació 
de tot l’alumnat. 

 
2. Seqüenciar els continguts digitals al llarg de l’ESO per tal de garantir el 

desenvolupament de les competències digitals de tot l’alumnat des de les 
diferents matèries i de manera transversal. Completar i millorar l’equipament 
TAC en les armaris de portàtils i adquirir llicències de programes educatius i 
professionals. 

 
3. Millorar els resultats acadèmics de tot l’alumnat. A ESO, arribar al 80% 

d’aprovats. Millorar l’expressió escrita en Català, Castellà i Anglès, realitzant 
més redaccions i treballar més l’expressió oral i participar en intercanvis 
internacionals en llengua anglesa. Desenvolupar el Pla de Lectura, amb la 
introducció d’un temps de lectura personal a l’aula. A les proves de 4t: en 
Matemàtiques arribar al 85% dels nivells mitjà i alt en Espai i forma i al 90% 
en Canvi i relacions; en Català, Castellà i Anglès al 85% en expressió 
escrita i garantirr que en cap competència el nivell baix arribi al 15%. 
Realitzar a final de 3r d’ESO una prova preparatòria de la prova de de 4t. A 
Cicles Formatius augmentar fins al 65% el nombre de titulats. A 
Batxillerat mantenir el 100% d’aprovats a les PAU. 

 
4. Millorar el resultat de l’alumnat atès amb mesures d’atenció a la diversitat 

arribant al 80% d’aquests alumnat que promociona. Mantenir un quart grup 
a 1r d’ESO, els agrupaments flexibles a 2n i un grup reforç a 3r i 4t; fer 
grups d’ampliació d’anglès a diferents nivells, oferir itineraris diversificats de 
matèries optatives i consolidar un itinerari de robòtica i un de teatre. 
Intensificar la col·laboració amb els centres amb alumnat d’escolarització 
compartida. Ampliar les activitats d’orientació per a estudis postobligatoris i 
treballar amb l’alumat i famílies les derivacions a PFI. Mantenir l’augment de 
recursos psicopedagògics externs. 

 
5. Impulsar la interacció i l’intercanvi d’experiències amb altres centres,  

institucions i empreses. Continuar en les xarxes de Qualitat i de 
Competències Bàsiques. Participar amb els treballs de l’alumnat en 
concursos i premis externs. Ampliar el nombre d’empreses col·laboradores 
especialment en FP Dual. 

 
6. Racionalitzar la planificació de les activitats i distribuir-la al llarg del curs i 

que afecti el menys possible a l’activitat lectiva ordinària. 
 

7. Elaborar el Projecte de Convivència i crear la Comissió de Convivència. 
Millorar el control dels espais i del temps d’esbarjo, així com reforçar el 
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control i el seguiment dels retards de l’alumnat. Realitzar un pla específic 
d’atenció a les famílies amb necessitats socioeconòmiques per tal de 
cobrir totes les necessitats derivades de l’escolarització i millorar el 
copagament per part de les famílies de les despeses de material i activitats. 
Ampliar l’oferta d’activitats de tarda, ampliar l’horari del servei de Biblioteca 
i mantenir l’estudi assistit per la tarda. Reduir l’abandó a primer curs de 
CFGM fins al 20%, tot introduint una entrevista inicial a tot l’alumnat i 
incrementar la relació amb les famílies.   

 
8. Millorar la seguretat i el medi ambient, elaborar un Pla de residus  i 

adequar els tallers a les normes de prevenció de riscos. Condicionar els 
espais específics de FP: adaptació d’una aula de tall en l’aula de 
manteniment mecànic i una nova distribució i tancament del taller de 
soldadura adaptació d’una aula de tall en l’aula de manteniment mecànic i 
una nova distribució i tancament del taller de soldadura. Millorar el 
manteniment general de centre amb el seguiment dels contractes.  

 
9. Ampliar, millorar i actualitzar la informació i els recursos de la web del centre 

i formar a tot el professorat en la utilització de les eines informàtiques 
bàsiques del centre per tal de millorar la comunicació interna i externa.  

 
 


