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PLA ANUAL DE CENTRE 

 
Presentació 

  
El Pla Anual de Centre recull, en un sol document, els objectius que han d’emmarcar l’activitat del centre al llarg d’un curs acadèmic. Concreta les                                                 

actuacions prioritàries que es duran a terme, actuacions que tenen com a marc general el Projecte Educatiu de Centre (PEC). En finalitzar el curs                                               
es realitza una Memòria amb l’avaluació del Pla Anual. 

 
El Pla Anual defineix els objectius estratègics que, pel curs 2019-20 són els següents: 
  

1- Oferir oportunitats per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat 
2- Definir la gestió organitzativa 
3- Impulsar estratègies per la cohesió social 

 
Aquests objectius s’assoleixen mitjançant la posada en pràctica d’una estratègies i amb la concreció d’unes activitats.  
De cadascuna de les activitats es defineixen els objectius específics i aspectes més concrets: 

- Indicadors que s’utilitzaran per avaluar-la, valorant el grau d’aplicació, d’execució o qualitat i el grau d’impacte 
 així com els instruments que permetran obtenir aquesta informació. 

- responsables. 
 
Aquests tres grans objectius estratègics emanen dels principis fundacionals que defineixen l’institut, aprovats en claustre el juliol de 2018: 

Participatiu  
Acollidor (famílies professorat, alumnat, convidats) 
Respectuós amb les necessitats de l’alumnat  
Inclusiu i equitatiu 
Actiu en l’entorn 
Crític i compromès 
Reflexiu sobre la pròpia pràctica 
Creatiu.   
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Objectius 
estratègics  Estratègies  Concreció activitats  Objectius específics 

d’activitat 

Indicadors  
per avaluar-la, valorant el grau d’aplicació, d’execució o 

qualitat i el grau d’impacte. 
Responsables 

1- Oferir 
oportunitat
s per a l’èxit 
educatiu de 
tot 
l’alumnat 
 

1.1 
Desplegament 
del currículum 
competencial 

1.1.1-Desplegament 
de les programacions 
d’àrea a partir d’un 
model competencial 
compartit per l’equip 
docent. 

1.1.1.1-Revisar, en 
claustre, la graella de 
programació d’àrees i 
de les càpsules   

Mesurar el consens que ha obtingut la graella 
(% acord)  Cap d’estudis 

1.1.1.2-Aplicar la graella 
de programació a les 
àrees i càpsules 
 

Recull de les graelles de programació de totes les UD de 
totes les assignatures de 1r ESO i de 2n ESO, 
 % d’àrees que han lliurat  la programació amb la 
graella > 80% 
Recull de les graelles de programació de les càpsules 
de 1r ESO i 2n ESO 
% càpsules que han lliurat la programacions amb la 
graella  

Cap d’estudis i secretari 

1.1.1.3- Revisar per 
validar el model de 
graella de programació 
aplicat durant el curs 
19-20 

Grau de satisfacció del professorat envers el disseny i la 
utilitat. 
% de les competències d’àrea mobilitzades a les 
programacions d’àrea i càpsules. 

Cap d’estudis 

1.1.2- Definir el treball 
per projectes 
interdisciplinars 
 
(Projectes 
Trimestrals) 

1.1.2.1- Consolidar les 
línies mestres que 
defineixen el treball 
competencial al centre  

Grau de satisfacció del professorat envers la 
funcionalitat del document marc de treball 
competencial per al disseny dels projectes 

Cap d’estudis 
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1.1.2.2- Aplicar el model 
de treball als projectes 
trimestrals 1r i 2n 

Recull de les programacions dels projectes de 1r i 2n 
ESO 

Cap d’estudis i 
coordinadores de 
projectes 

1.1.3- Concreció de 
l’ordre d’avaluació al 
model de centre 

1.1.3.1- Revisar el 
document d’avaluació 
inicial 

Recull del document 
Grau de satisfacció de les famílies amb aquest model  Cap d’estudis  

1.1.3.2-Revisar 
document centre 
avaluació trimestrals 

Recull del document 
Grau de satisfacció de les famílies amb aquest model  Cap d’estudis i Secretari 

1.2 Definició de 
les estratègies 
inclusives per 
atendre la 
diversitat de 
l’alumnat 

1.2.1- Organitzar el 
suport a tot l’alumnat 
a l’aula establint 
estratègies inclusives. 

1.2.1.1- Aplicar el model 
de suport  definit (dos 
docents a l’aula) 

% d’àrees que han gaudit d’aquest suport 
% de professorat que ha donat suport a altres àrees  Secretari 

1.2.1.2-Consolidar el 
model “dos docents” a 
l’aula a 1r i 2n ESO 

Grau de satisfacció del professorat amb aquest model  Secretari 

1.2.1.3 Incorporar la 
figura del TIS en 
pràctiques.  

Pla de treball consensuat amb l’institut de CFGS 
% Intervencions amb alumnat atès per la comissió 
social 

Psicopedagogs 

1.2.2- Donar resposta 
als interessos de 
l’alumnat per afavorir 
la  personalització del 
currículum 

1.2.2.1-Organitzar 
l’optativitat a partir de 
la proposta de 
càpsules. 

Grau de satisfacció de l’alumnat amb les càpsules 
realitzades  Secretari 

1.2.2.2- Organitzar la 
tria democràtica de 
projectes trimestrals. 

% de vot dels projectes escollits 
Recull de les motivacions dels projectes  Secretari 
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1.2.3- Definir el rol de 
la psicopedagoga de 
nivell 

1.2.3.1- Dissenyar el 
PAT de 2n d’ESO  Recull del document  Psicopedagog 

1.2.3.2- Establir la xarxa 
de relacions amb els 
agents externs 

Recull de les reunions realitzades durant el curs  Psicopedagogs 

1.2.3.3- Dissenyar la 
Comissió social del 
centre 

Recull del document  Psicopedagoga 

1.2.3.4- Dissenyar el Pla 
de Convivència del 
centre. 

Document generat per l’aplicatiu del Departament  Psicopedagoga i la Cap 
d’estudis 

1.2.4- Establir el 
model d’atenció 
tutorial 

1.2.4.1-Organitzar el 
model d'atenció 
tutorial i relació amb les 
famílies  “tots som 
tutors” 

%professorat tutor 
Valoració organització horària per l'eficàcia de l’atenció 
individual  
Valoració del model utilitzat per recollir acords de les 
entrevistes amb les famílies 

Cap d’estudis i tutors de 
1r i 2n d’ESO 

1.3 Projectes 
d’Innovació i 
singulars 

1.3.1- Sol·licitar 
formar part del 
projecte AraArt 

1.3.1.1 Disseny projecte 
segons resolució.  Document generat  Professora de Música 

1.3.2.- Participar al 
projecte del CEB 
Dansa Ara 

1.3.2.1 Sol·licitar el 
projecte segons criteris 
establerts pel CEB 

Document generat  Professora de Música i EF 
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1.3.3- Màster 
universitari de 
Formació del 
Professorat  

1.3.3.1 Participar com a 
centre formador en el 
pràcticum del màster 
de professorat 

Pla de treball avaluat  Cap d’estudis 

  1.3.4- Projecte temps 
de llegir 

1.3.4.1 Utilitzar una 
plataforma de suport 

%satisfacció professorat 
% satisfacció alumnat 
% de llibres llegits en diferents idiomes 

Coordinadora del 
projecte 

 
2- Definir la 
gestió 
organitzativ
a 

 
2.1 Definir les 
estratègies de 
comunicació de 
la comunitat 
educativa 

2.1.1- Establir les 
eines de comunicació 
professorat 

2.1.1.1.-Utilitzar el drive 
com a servidor de 
centre  

Recull en el drive de tots els documents compartits  Coordinador informàtic 

2.1.2-Establir les 
eines de comunicació 
de la comunitat 
educativa 

2.1.2.1- Creació del Pla 
de comunicació del 
centre 

% de satisfacció de la comunitat educativa  Secretari 

2.1.3- Establir les 
eines i estratègies de 
comunicació amb les 
famílies 

2.1.3.1-Redissenyar la 
distribució de 
continguts a la web. 

Documents compartits a la web (guies didàctiques, 
sortides, normativa, convocatòries, reunions)  Coordinador informàtic 

 
2.2- Dissenyar i 
aprovar els  
documents 
estratègics del 
centre 
 
(Dissenyar les 
NOFC) 

2.2.1- PLC 

2.2.1.1.Consensuar amb 
el claustre l’adequació 
del document amb la 
LEC. 

Reunions de disseny amb el claustre per arribar a la 
votació. 
Presentació al Consell Escolar. 

Coordinadora LIC 

2.2.2- Pla d’acollida 
del professorat. 

2.2.2.1 Documents i 
normatives necessàries.  Reunions de la comissió creada per dissenyar-les  Director 

2.2.3- Carta de  2.2.3.1 Adequar la carta  Recull del document signat per tots els sectors   
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compromís educatiu  del Departament als 
principis del PEC 

Director 

2.2.4- Pla de 
convivència 

2.2.4.1 Disseny del Pla 
de convivència 

Document generat per l’aplicatiu 
% de famílies que han respòs qüestionari 
% professorat que ha participat en el document de 
treball 

Psicopedagoga i Cap 
d’estudis 

2.2.4.2 Constituir la 
comissió de 
convivència 

% d’intervencions de la comissió. Format A/B  Cap d’estudis 

2.3- 
Funcionament 
del Consell 
Escolar 

2.3.1.-Creació 
d’espais de trobada 
del professorat i 
alumnat 

2.3.1.1- Fomentar la 
comunicació  dels 
diferents sectors del 
consell  

Nombre de comunicacions prèvies i posteriors al 
consell per part alumnat 
Nombre de comunicacions prèvies i posteriors al 
consell per part professorat 

Secretari 

2.3.2- Seguiment de 
les comissions 
creades 

2.3.2.1-Mobilitzar la 
participació dels 
diferents sectors del 
Consell en la vida de 
l’Institut 

Nombre de reunions de cada comissió 
% d’execució de les propostes de les comissions  Secretari 

2.4- Disseny 2n 
idioma 
estranger 

2.4.1 Establir Francès 
1r idioma 

2.4.1.1. Iniciar el 
Francès com a primer 
idioma a partir de 2n 
ESO 

% alumnes participants 
Resultats educatius 
Satisfacció alumnat 

Professora de francès 

2.4.2 Establir Francès 
com a segon idioma 

2.4.1.2 Iniciar el Francès 
com  a segon idioma a 
partir de 2n ESO  

% alumnes participants 
Resultats educatius 
Satisfacció alumnat 

Professora de francès 

2.4.3 Dissenyar un  2.4.1.3 Procés de  Realització de la formació Erasmus +  Coordinadora 



 
 

 
PLA ANUAL DE CENTRE 

intercanvi d’idiomes  selecció de projectes 
d’intercanvi , en 
qualsevol idioma 
estranger 

Banc de contactes i selecció per iniciar un projecte 
d’intercanvi 

D'intercanvi 

3- Impulsar 
estratègies 
per la 
cohesió 
social 

3.1-Dinamitzar 
la participació 
de l’alumnat en 
la vida del 
centre 

3.1.1- Càrrecs d’aula 

3.1.1.1- 
Responsabilitzar a 
l’alumnat de la gestió 
del grup  

Càrrecs creats 
Documents creats de les funcions dels càrrecs 
Enquesta valoració càrrecs i funcions 

Cap d’estudis 

3.1.2- Assemblea de 
classe 

3.1.2.1- Fomentar i 
facilitar la presa de 
decisions respecte al 
grup classe 

Nombre assemblees de classe realitzades  Equip de tutors 1r i 2n 
ESO 

3.1.3- Assemblea de 
curs i Àgora 

3.1.3.1- Fomentar i 
facilitar la presa de 
decisions respecte de 
l’institut 

Nombre d’assemblees de curs i Agores realitzades  Equip de tutors 1r i 2n 
ESO 

3.1.4- Comissions 
voluntàries temes 
d’interès 
 

3.1.4.1- Crear 
comissions mixtes 
segons interessos 
alumnat 

% implicació alumnat superior al 10% 
Accions dutes a terme 

Professorat responsable 
comissions 

3.2- Dinamitzar 
la participació 
famílies 

3.2.1- Establir la 
figura de “mare/pare 
delegat” 

3.2.1.1- Fomentar la 
comunicació entre les 
famílies del mateix grup 

%percentatge de grups que han escollit aquesta figura 
superior al 80%  Director 

3.2.1.2- Establir de 
manera consensuada 
les funcions del 
pare/mare delegat de 

Reunió trimestral amb les mares i pares delegats 
% assistència mares i pares delegats. 
% satisfacció membres de la comissió. 

Director 
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classe 

3.3- Establir 
relacions de 
cooperació 
amb l’entorn 

3.2.2- Reconèixer 
espais de cooperació 

3.2.2.1- Compartir 
projectes amb la 
Biblioteca 

Recull projectes compartits amb la biblioteca  
Valoració satisfacció  

Professorat àmbit 
lingüístic 

3.2.2.2- Compartir 
projectes amb el Casal 
d’avis  

Grau de satisfacció dels avis participants 
Grau de satisfacció de l’alumnat 

Professorat Equip 
docent implicat 

3.2.2.3- Contactar amb 
altres entitats per 
compartir projectes 
segons necessitats 

Recull entitats per a possibles col·laboracions “banc de 
recursos”  Director 

 
 
 
 
 


