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1. INTRODUCCIÓ
La memòria anual presenta el seguiment i el grau d’assoliment dels objectius
de la Programació General Anual que desplega el tercer any de projecte de
direcció (2014-18). Per a l’elaboració de la present memòria es van compartir
els objectius amb els seus responsables i tot el claustre de professorat per tal
de fer les aportacions i revisions pertinents. També es van elaborar els
qüestionaris de valoració i satisfacció que cada any contesta l’alumnat a tutoria
durant el mes de juny així com les valoracions recollides pel mateix
procediment al claustre de professorat i les famílies (s’adjunta a la present
memòria).
La memòria anual també recull les propostes de millora a partir de l’anàlisi dels
objectius i les enquestes per tal d’incloure-les a la programació general anual
que ha de desplegar el quart i darrer any de projecte de direcció, així com les
propostes de millora incloses a l’informe AVAC del curs 2016-17 elaborat per la
inspecció educativa. Un cop treballada en claustre de professorat i comunicada
l’actual memòria es publicarà a la pàgina web per a tota la comunitat educativa
dins l’exercici de transparència i comunicació del centre.
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1. VALORACIONS DELS RESULTATS EDUCATIUS I
COMPETENCIALS (Resultats interns i externs).
1.1. Valoracions de l’avaluació externa de 4t d’ESO i de resultats
educatius.
Després de rebre els resultats de les proves externes d’avaluació de competències
bàsiques procedim al seu anàlisi seguint el procediment establert a les Normes
d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC):
1. Anàlisi de resultats per part de l’equip directiu.
2. A partir de la comissió pedagògica es comparteixen els resultats amb els Caps de
Departament per al seu anàlisi i les propostes de millora escaients als respectius
departaments didàctics.
3. Posada en comú amb tot el claustre de les valoracions i propostes de millora i
comunicació de l’anàlisi al Consell Escolar de Centre.
4. Estudi de la corelació entre les avaluacions competencials externes i els resultats
educatius interns de centre.
5. Elaboració de propostes de millora per la PGA3.
A partir de l’anàlisi del claustre de professorat i de l’equip directiu es valoren molt
positivament els resultats de centre, tenint present la promoció i seguiment que s’ha fet
durant els quatre cursos de l’ESO. Presentant-se més baixos que altres cursos, mantenen la
línia de centre. En general els resultats són similars al curs anterior amb una millora
significativa dels apartats treballats com a objectius estratègics dins la PGA2. Els resultats
encoratgen a treballar com fins ara mantenint la línia i establint noves fortaleses. Cal ser
insistents amb el treball fet. El Pla de Lectura ajuda a obtenir molt bons resultats en
comprensió lectora i el temps dedicat pels professionals del centre es veu reflectit. Els
resultats de la nova prova científico-tècnica es valora molt positivament, també per sobre
de la mitjana de Catalunya per a centres de la mateixa complexitat. Els resultats han estat
molt satisfactoris en general, tot i que encara tenim per millorar el mateix aspecte del curs
passat. Cal abordar-lo de manera vertical des de l’inici de l’ESO. A la competència
matemàtica es treballa amb una bona dada, dins la disminució de resultats generalitzats,
ja. El nivell mitjà i alt ha baixat i aquesta no és una dada satisfactòria, cal mantenir el pla
d’actuació engegat el curs passat per a millorar aquestes franges. A nivell de llengües
estrangeres continua l’assoliment de millorar l’expressió escrita. Es recullen les propostes
de millora dins del desplegament de cada objectiu estratègic.
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La valoració general dels departaments didàctics corresponents és molt satisfactòria
donada la millora dels resultats competencials en general (veure detall al punt 2), i de la
millora significativa dels objectius que, com a professionals docents, vam prioritzar per al
curs 2015-16. De les valoracions cal destacar.
En referència als resultats de la competència en llengua castellana no s’ha valorat com a
significativa, ja que presenta uns resultats esbiaixats per la correcció. No hi ha cap
correlació entre els resultats en llengua catalana i castellana, quan aquesta ha estat un fet
en els darrers cinc cursos acadèmics revisats. Es va presentar la consegüent reclamació i
restarem a interpretar els resultats d’enguany per a valorar la línia d’intervenció.

1.2.

Altres valoracions a incorporar a la diagnosi de la PGA4.

L’índex de Graduació a l’ESO és del 94 %. L’índex de superació de les PAU és del 100 % al
juny. S’aprofundirà a les propostes de millora a la PGA4 a partir del Sistema d’Indicadors
de Centre del Departament d’Ensenyament. Tot i això, de l’anàlisi interna s’observa
coherència dels resultats educatius entre les diferents matèries i departaments didàctics,
així com en relació al curs 2015-16. Un cop finalitzada l’avaluació extraordinària de
setembre i les promocions de curs, tenim un 0,7 % d’alumnat que no supera el curs davant
un 99,3 % que promociona al curs següent a l’ESO. A primer de Batxillerat hem fet una
valoració en relació a l’orientació a 4t d’ESO i el seu seguiment s’ha prioritzat com a
objectiu a la PGA3. L’índex d’abandonament al batxillerat s’ha reduït dràsticament.
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2. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (PGA 3)
Estratègia: 1.1 Millora de l'adquisició de la competència lingüística
Objectiu general

Objectiu anual

Temporització Responsables

1.1.1 Millorar
l'expressió escrita

1.1.1.1 Millorar Tot el curs
l'expressió escrita
a les matèries
lingüístiques

Indicadors

Cap de
% de millora de
departament de superació de les
llengua catalana i CCBB a 4t d'ESO
castellana

Desplegament de l’objectiu:
Atenent el resultat de les proves de CCBB d’enguany, l’expressió escrita ha assolit una
millora de 8 punts de mitjana en llengua catalana, per sobre de les obtingudes l’any
anterior.
En Llengua castellana, els resultats no són concloents ja que presentaven incoherències de
correcció importants. Es va presentar la reclamació pertinent.
Objectiu assolit.
1.1.2 Dinamitzar l'ús 1.1.2.1 Potenciar Tot el curs
de la Biblioteca per a la biblioteca i el
potenciar el gust per servei de préstec.
la lectura i l'hàbit
lector de l'alumnat.
1.1.2.2 Mantenir Tot el curs
l'aplicatiu
ePèrgam per a
l'ús de fons
bibliogràfic

Montse Tirbió,
Mitjana de
Teresa Pou, Rosa visites diàries de
Navarro i Jordi
la biblioteca
Casas
Montse Tirbió,
Teresa Pou, Rosa
Navarro i Jordi
Casas

Índex de prèstec
(num. de
prèstecs / num.
alumnes del
centre)

Desplegament de l’objectiu:
Pel que fa al préstec de llibres, s’han realitzat 98 serveis, la majoria dels quals amb una
renovació del llibre. La mitjana de visites diàries a la biblioteca, ja sigui per fer deures,
consultes en paper o online, fotocòpies i impressions ha estat de 25-30 alumnes. Tot el
material nou que ha anat arribant a la biblioteca s’ha catalogat fent servir l’aplicatiu
ePèrgam.
Objectiu assolit.
1.1.3 Mantenir o
millorar la
comprensió lectora

1.1.3.1 Consolidar Tot el curs
el Pla de Lectura
del centre

Cap de
departament de
llengua catalana

% d'alumnes que
superen la CCBB
de comprensió
lectora.

Desplegament de l’objectiu:
El 16,3 % (llengua catalana) i el 24,4 % (llengua castellana) dels alumnes mostra un nivell
baix, resultats per sota dels obtinguts l’any anterior. Per una altra banda, el recompte dels
llibres llegits durant els 25 minuts de lectura pels alumnes de 4t dóna una mitjana de 2,85
de llibres llegits en aquesta estona durant el curs.
La pràctica dels 25 minuts de lectura ha tingut el rendiment més baix que tenim registrat de
4t.
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Establirem el compromís del professorat i que la variació de professors a 3r i a 4t sigui
mínima, així com la valoració i entitat del pla de lectura als nivells superiors de l’ESO.
Objectiu no assolit.
Estratègia: 1.2 Millora de l'adquisició de la competència matemàtica
Objectiu general Objectiu anual
1.2.1 Millorar o
mantenir els
resultats
educatius de la
competència
matemàtica a 4t
d'ESO

Temporització Responsables

1.2.1.1 Mantenir o Tot el curs
millorar els resultats
educatius a les
proves de
competències
bàsiques a "espai,
forma i mesura".

Cap de
departament
de
matemàtiques

Indicadors
% de millora a les
proves de CCBB de
4t d'ESO a l'apartat
d'Espai, Forma i
Mesura.

Desplegament de l’objectiu:

El número d’alumnes que assoleixen la competència es manté. No hi ha hagut millora.
Caldrà insistir en aquest punt a la PGA 4, revisant les pertinents actuacions de millora.
Objectiu no assolit.
1.2.2 Millorar els 1.2.2.1 Mantenir o Tot el curs
resultats a les
millorar els resultats
PAU
de les matemàtiques
a les PAU

Cap de
departament
de
matemàtiques

% de millora dels
resultats de
matemàtiques a
les PAU

Desplegament de l’objectiu:
Els resultats a les PAU es mantenen dins la mitjana de Catalunya (6,53 a Matemàtiques II i
6,03 a Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials), dins la millora dels tres darrers cursos
més que significativa.
Objectiu assolit.
1.2.3 Millorar els
resultats de la
franja mitja-alta i
alta a les proves
de CCBB de 4t
d'ESO

1.2.3.1 Crear i
Tot el curs
consolidar el
projecte d'ampliació
de matemàtiques

Cap de
departament
de
matemàtiques

% de millora a la
franja mitja-alta i
alta a les proves de
CCBB de
matemàtiques a 4t
d'ESO.
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Desplegament de l’objectiu:

El percentatge d’alumnes a la franja alta s’ha incrementat, però els alumnes a la franja
mitja-alta s’ha reduït.
Objectiu parcialment assolit.

Estratègia: 1.3 Millora de l'adquisició la competència científico-tecnològica
Objectiu general Objectiu anual

Temporització Responsables

1.3.1 Millorar els 1.3.1.1 Millorar o Tot el curs
resultats a les
mantenir els
PAU
resultats de Física
a les PAU

Cap de departament
d'experimentals i
professorat de física
de Batxillerat

Indicadors
Mitjana de la
qualificació a les
PAU / Mitjana de
Catalunya a les
PAU

Desplegament de l’objectiu:
La mitjana de física de Catalunya a les PAU de juny 2017 ha estat de 6,46 i al nostre centre la
mitjana ha estat de 8,227 (al 2016 va ser de 6,33 al nostre centre i a Catalunya 5,24).
Objectiu assolit.
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1.3.2. Millorar
de la
competència
científicotecnològica a 4t
d'ESO

1.3.1.2 Millorar
de la
competència
científicotecnològica
d'analitzar i
avaluar

Tot el curs

Cap de departament % de millora dels
d'experimentals i de resultats de la
tecnologia.
prova externa
científicotecnològica a 4t
d'ESO a "Analitzar
i avaluar".

Desplegament de l’objectiu: Els resultats no només no han millorat sino que han empitjorat
de manera important. Un 27,9% dels alumnes de 4t d’ESO no ha assolit l’objectiu d’analitzar
i avaluar explicacions tecnològiques d’especial rellevància. S’haurà de treballar més aquest
objectiu durant el proper curs per poder reduir aquest percentatge.

De cara al curs 2017-18 caldrà una actuació específica molt clara per tal de millorar aquest
apartat i contemplar-ho a la PAG4.
Objectiu no assolit.
Estratègia: 1.4 Millora de l'adquisició de la competència en llengua anglesa
Objectiu general Objectiu anual

Temporització Responsables

Indicadors

1.4.1 Millorar
l'expressió
escrita en
llengua anglesa

Tot el curs

% d'alumnes que
assoleixen la
competència a les
proves de CCBB de
4t d'ESO

1.4.1.1 Millorar
l'expressió
escrita en
llengua anglesa

Cap de
departament de
llengües
estrangeres

Desplegament de l’objectiu:
Tot i que els resultats han baixat lleugerament aquest curs, el passat curs el número
d’alumnes sense la competència assolida era del 51 %. Així, doncs, cal mantenir l’aplicació
de les actuacions engegades pel professorat d’anglès.
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Objectiu assolit.
1.4.2 Millorar els
resultats
educatius en
llengua anglesa
en la franja
mitja-alta i alta

1.4.2.1 Millorar Primer i segon
els resultats
trimestre
educatius en
llengua anglesa
en la franja
mitja-alta i alta.

Cap de
departament de
llengües
estrangeres i
coordinació
d'intercanvis a 3r
d'ESO.

% d'alumnes a la
franja mitja-alta i
alta a les proves de
CCBB de llengua
anglesa a 4t d'ESO.

Desplegament de l’objectiu:

Tot i que s’ha reduït lleugerament, el nombre d’alumnes que es situen a la franja alta i mitja
alta és important i es manté per sobre de la mitjana de Catalunya.
Objectiu assolit.
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Estratègia: 1.5 Millora de l'adquisició de la competència digital
Objectiu general Objectiu anual

Temporització Responsables

Indicadors

1.5.1 Millorar
l'adquisició de la
competència
digital a l'ESO

Primer
trimestre

Resultats
avaluació interna
o externa de la
competència
digital.

1.5.1.1 Millorar
l'adquisició de la
competència digital a
l'ESO a través d'una
programació vertical
de 1r a 4t d'ESO per
matèries.

Caps de
departament
didàctics

Desplegament de l’objectiu:
Enguany es va finalitzar la programació vertical de la competència digital i no va ser
avaluada externament. Així, no tenim dades per a la valoració de l’assoliment de l’indicador.
De cara al curs vinent,
Objectiu no avaluable.

Estratègia: 1.6 Implementació del treball per projectes com a innovació educativa al
centre
Objectiu general Objectiu anual
1.6.1
Implementar
projectes
transversals a
l'ESO

Temporització Responsables

1.6.1.1 Implementar Tot el curs
un projecte
transversal a 1r, 2n,
3r i 4t d'ESO

Caps de
departaments
didàctics

Indicadors
Nombre de
projectes
transversals
impulsats per
nivell.

Desplegament de l’objectiu:
Un mínim d’un projecte transversal per nivell fins a 3r d’ESO. S’han fet 2 projectes
transversals a 1r d’ESO, 1 a 2n d’ESO, 1 a 3r d’ESO i 1 a 4t d’ESO.
Objectiu assolit.

Estratègia: 1.7 Impuls de la Robòtica
Objectiu general

Objectiu anual

Temporització Responsables

1.7.1 Impulsar el
1.7.1.1 Impulsar el
Tot el curs
projecte "Impulsem projecte "Impulsem la
la Robòtica"
Robòtica" a 4t d'ESO

Indicadors

Professor que
% d’alumnat
imparteix classe a participant.
4t. ESO.

Desplegament de l’objectiu:
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Durant el curs s’han elaborat diferents pràctiques per treballar la robòtica, tot i que al ser el
primer any no s’ha pogut assolir. El curs 2017-18 canvia el 50 % del professorat de
tecnologia. Caldrà valorar el perfil per veure si es pot continuar amb aquesta tasca.
Objectiu assolit.

Estratègia: 1.8 Implementació del programa BATXIBAC
Objectiu general

Objectiu anual

Temporització Responsables Indicadors

1.8.1 Implementar
el projecte
Batxibac a 1r de
Batxillerat

1.8.1.1 Impulsar Tot el curs
el projecte
Batxibac a 1r de
Batxillerat

Coordinadora
de Batxibac

Número d'alumnes
participants al
programa.

1.8.1.2.
Tot el curs
Comunicar el
projecte a
l'entorn proper

Coordinadora
de Batxibac

Publicacions al web de
centre i xarxes socials.
Participació en
jornades
pedagògiques.

Desplegament de l’objectiu:
S’ha implementat el projecte. Enguany hem tingut 6 alumnes que han cursat amb èxit el
primer curs de Batxibac i totes han aprovat les matèries impartides en llengua francesa. Així
mateix, han començat a elaborar el seu TR parcialment en francès. Han assistit a la III
Journée Batxibac a la UAB, a la conferència “Educació i civisme” a l’EOI de Mataró i han
realitzat una estada lingüísitica d’una setmana a Montpellier.
RTV Cardedeu ha realitzat un reportatge sobre el Batxibac al Raspall per tal de fer difusió del
projecte a les xarxes socials i a la web del centre s’han publicat diversos articles relacionats
amb el projecte.
Objectiu assolit.

Estratègia: 1.9 Implementació de la participació al projecte Escola Nova 21
Objectiu general

Objectiu anual

Temporització Responsables

1.9.1 Implementar la 1.9.1.1 Participar de Tot el curs
participació al projecte les iniciatives del
Escola Nova 21
projecte que es
proposin.

Equip directiu i
tot el claustre

Indicadors
Per
determinar.

Desplegament de l’objectiu:
Hem participat de totes les activitats proposades per la iniciativa, amb un grup de
professorat voluntari participant.
Objectiu assolit.
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COHESIÓ SOCIAL
Estratègia: 2.1 Millora de la cohesió social
Objectiu general

Objectiu anual

Temporització Responsables

2.1.1 Millorar la
convivència al
centre

2.1.1.1 Millorar la Tot el curs
convivència al
centre

Equip directiu

Mitjana de la
puntuació als
qüestionaris de
satisfacció als
alumnes.
Número de
comunicats
d'incompliment
de normativa de
l'alumnat.

2.1.1.2 Crear el
servei de
mediació

Direcció

Número
d'alumnes
mediadors per al
curs 2017-18

Tot el curs

Indicadors

Desplegament de l’objectiu:

Les puntuacions dels alumnes han millorat, en referència a la convivència en tots els sentits. Les actuacions
previstes de convivència són viscudes amb positivitat. La relació amb els companys/es es puntua amb 8,12. El
número de comunicacions d’incompliment de normativa també s’ha reduït. El curs 2017/18 comptarem amb
15 alumnes mediadors/es.

Objectiu assolit.
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2.1.2 Consolidar el
treball cooperatiu
com a metodologia
transversal i
d'organització d'aula
com a eina de
resolució i prevenció
de conflictes.

2.1.2.1 Consolidar Tot el curs
el treball
cooperatiu a 1r i
2n d'ESO i
implementació a
3r d'ESO.

Caps de
departaments
didàctics.

% de matèries
amb estructura
cooperativa.

Desplegament de l’objectiu:
Més del 60 % de les programacions de les matèries contenen el treball cooperatiu. Es va fer
una sessió de treball aplicat sobre treball cooperatiu al claustre amb l’assistència de 32
professors/es a càrrec de la direcció.
Objectiu assolit.
2.1.3 Consolidar el 2.1.3.1 Consolidar Tot el curs
treball de cohesió a el PAT a l'ESO
l'acció tutorial
2.1.3.2 Consolidar Tot el curs
el PAT a
Batxillerat

Coordinadors
de nivell i
coordinadora
pedagògica.

Valoració del PAT

Coordinació de Valoració del PAT
Batxillerat

Desplegament de l’objectiu:
Cada setmana s’ha revisat i fet seguiment de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial, tant a l’ESO
com al Batxillerat amb bons resultats.
A primer de Batxillerat es va elaborar la tasca de reorientació amb el suport de les POE amb
molt bons resultats. 14 alumnes reorientats i només 3 abandonaments durant tot el curs.
Objectiu assolit.
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Estratègia: 2.2 Implementar la participació en el projecte "Servei Comunitari"
Objectiu
general

Objectiu anual

Temporització Responsables

2.2.1
Consolidar el
projecte Servei
Comunitari

2.2.1.1 Consolidar el
Tot el curs
projecte de Servei
Comunitari
d'Apadrinament Lector a
3r d'ESO

Responsable
Servei
Comunitari

Indicadors
Número
d'alumnes
participants a la
fase voluntària.

Desplegament de l’objectiu:
Durant aquest curs hem assolit els objectius plantejats del Projecte d’Apadrinament lector.
Però de cara al curs vinent cal millorar alguns aspectes: és important que el coordinador/-a
del projecte formi part de l’equip docent de 3r d’ESO. Cal tenir present, també, que s’han
d’ampliar les hores de servei voluntari en horari no lectiu. Per tant, s’ha d’incrementar el
servei a 10h com a mínim per a la PGA 4.
Objectiu assolit.

Estratègia: 2.4 Impuls del plurilingüisme
Objectiu general

Objectiu anual

Temporització Responsables

Indicadors

2.4.1 Realitzar un
intercanvi amb
l'anglès com a
llengua vehicular

2.4.1.1 Realitzar
intercanvi anual
amb Maasluis
(Holanda)

Primer i segon Lluis Las Heras
trimestre

Resultats educatius
de llengua anglesa a
3r d'ESO i a les
proves de CCBB de
4t d'ESO

Desplegament de l’objectiu:
27 alumnes han participat a l’intercanvi amb Holanda. La confiança dels nostres alumnes en
l’ús de la llengua anglesa ha millorat força.
També hem integrat una feina de l’estada a Maassluis dins les tasques avaluables del
departament de llegües estrangeres.
No sabem en quina mesura aquesta feina ha contribuït a millorar els resultats educatius en
llengua anglesa, però, amb perspectiva, els resultats en competències bàsiques en llengua
anglesa han millorat els darrers cursos.
Objectiu assolit.
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2.4.2 Realitzar un
intercanvi amb
l'alemany com a
llengua vehicular.

2.4.2.1 Realitzar Primer i segon Professora
intercanvi bianual trimestre
d’Alemany
amb Rödemarck
(Alemanya)

Resultats educatius
de llengua
alemanya a 3r i 4t
d'ESO

Desplegament de l’objectiu:
Els alumnes que van partipar a l’intercanvi amb alemanya van ser 14. 6 alumnes van
acreditar el A2 Zertifikat Deutche al Goethe Institute.
Objectiu assolit.
2.4.3 Participar
del programa
d'intercanvi
Catalunya Quebec i
Mobinordsud
(CatalunyaMontpellier)

2.4.3.1 Coordinar Primer i segon
l'intercanvi de dos trimestre
alumnes amb el
Quebec i un
alumne amb
l’Académie de
Montpellier

Coordinadora
d'intercanvi
amb el Quebec
i l’Académie de
Montpellier

Resultats educatius
de llengua francesa
de l'alumnat
participant.

2.4.3.2 Coordinar Tercer
candidatures per trimestre
al curs 2017-18

Coordinadora Assoliment/No
d'intercanvi
assoliment
amb el Quebec
i l’Académie de
Montpellier.

Desplegament de l’objectiu:
Dues alumnes de 4ESO del nostre centre han realitzat l’intercanvi amb dues alumnes de
Quebec i una altra alumna de 4ESO ha realitzat l’intercanvi Mobinordsud amb una alumna
de Montpellier. Els resultats educatius de llengua francesa, en els tres casos, són excel·lents,
especialment a nivell oral. Les tres alumnes cursaran el Batxibac al nostre centre el curs
vinent.
De cara al curs 2017-18, s’han coordinat les candidatures : dues alumnes més podran
participar en el programa de Mobilitat Catalunya-Quebec i una altra alumna més podrà
participar en el programa Mobinordsud.
Objectiu assolit.
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2.4.4 Coordinar el 2.4.4.1 Impuls de Tot el curs
programa
Batxibac a 1r de
Batxibac amb la
Batxillerat
segona llengua
estrangera
(francès) a l'ESO

Coordinadora
de Batxibac

Alumnes
participants.
Activitats verticals i
transversals de
l’alumnat Batxibac i
l’entorn proper i
llunyà.

Desplegament de l’objectiu:
S’han realitzat sessions informatives, els alumnes de 4ESO han visionat el reportatge de RTV
Cardedeu (informatiu sobre el Batxibac al Raspall) i han tingut ocasió de parlar cara a cara
amb les alumnes que l’ han cursat enguany, han tingut l’ocasió de fer tota mena de
preguntes, etc.
Els resultats, però, han estat mediocres, ja que el número d’inscripcions a 1er de Batxibac el
curs vinent és inferior a l’esperat (7 alumnes, dels quals 5 provenen de 4ESO Raspall i 2
d’altres poblacions).
Caldria incrementar el nombre d’hores de llengua francesa a l’ESO per tal que els alumnes
de 4ESO poguessin acabar l’etapa amb un nivell B1, necessari per inscriure’s al Batxibac.
Objectiu assolit.
2.4.5 Realitzar un
intercanvi amb el
francès com a
llengua vehicular.

2.4.5.1 Estades de Tot el curs
3 dies a França
amb trobada
alumnes
francesos a 3r
d'ESO

Professora de
llengua
francesa

Resultats educatius
de llengua francesa
de l'alumnat
participant.

Desplegament de l’objectiu:
La professora de l’institut de Montech amb qui estem en contacte (Émilie Brenot) enguany
no tenia cap grup de 3 d’ESO i, per tant, no hem pogut realitzar l’intercanvi.
A canvi d’aquesta activitat, els nostres alumnes de 3ESO han fet una sortida d’un dia a
França: han visitat la Maternitat d’Elna i la ciutat de Narbonne.
Els resultats educatius de llengua francesa són bons pel que fa a la motivació de l’alumnat, a
la pràctica oral de la llengua i al contacte físic amb la civilització francesa. Així mateix,
aquesta activitat també ens ha permès treballar una mica continguts històrics i tractar el
tema dels exiliats/refugiats espanyols a França durant la Guerra Civil espanyola.
Objectiu parcialment assolit.
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2.4.6 Consolidar
AICLE a 1r i 2n
d'ESO (en llengua
anglesa)

2.4.6.1
Tot el curs
Consolidació del
programa AICLE
de tecnologia a 2n
d'ESO

Professora
Tecnologia 2n
ESO

2.4.6.2
Consolidació del
programa AICLE
de Socials a 2n
d'ESO

Professora
Millora dels
Socials 1r d'ESO resultats educatius
en llengua anglesa
1r d'ESO

Tot el curs

Millora dels
resultats educatius
en llengua anglesa
2n d'ESO

Desplegament de l’objectiu:
Socials: S’ha realitzat tot el treball proposat en el desenvolupament d’aquest objectiu. Els
alumnes han treballat sistemàticament una fitxa de vocabulari al final de cada tema i el
resum del tema així com diverses activitats.
Objectiu assolit.
2.4.7 Coordinar i
implementar
l'Auxiliar de
Conversa en
llengua francesa al
centre.

2.4.7.1 Coordinar i Tot el curs
implementar
l'Auxiliar de
Conversa en
llengua francesa
al centre.

Coordinadora
de Batxibac

Resultats educatius
de llengua francesa
de l'alumnat
participant.

Desplegament de l’objectiu:
Enguany hem tingut al Raspall a la Gabrielle Savaria, procedent del Quebec. Els alumnes han
pogut millorar el desenvolupament de les seves competències comunicatives i lingüístiques
a partir de la pràctica oral. Han realizat presentacions orals, obres de teatre, entrevistes, etc.
També han pogut ampliar els seus coneixements sobre la cultura del Quebec i realitzar
activitats típiques d’allà (ous de Pasqua, crêpes amb “sirop d’érable”, etc).
Per a les alumnes Batxibac, la Gabrielle ha tingut un paper molt important, ja que han pogut
practicar molt amb ella i fer simulacions de la prova externa oral del Bac.
Objectiu assolit.
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Estratègia: 2.5 Consolidació de l'orientació acadèmico-professional
Objectiu
general

Objectiu anual

Temporització Responsables

Indicadors

2.5.1
Consolidar
l'orientació a
l'ESO

2.5.1.1 Sistematitzar el
consell orientador a 4t
d'ESO

Tot el curs

Tutores de 4t
d'ESO, POE

% d'alumnes que
assoleixen el
consell
orientador.

Coordinació
pedagògica

% d'alumnes que
assoleixen el
consell
orientador.

2.5.1.2 Adequar el Pla
Tot el curs
d'Acció Tutorial a l'ESO
al consell orientador
acadèmico-professional
Desplegament de l’objectiu:

S’ha seguit el Pla d’acció Tutorial i s’han fet propostes de millora.
Malgrat la tasca d’informació i orientació sabem del cert que 1 alumne orientat a cicles es
matricularà de batxillerat al Raspall, per la resta ha estat un èxit. En aquest procés cal tenir
molt present el suport que ens ha ofert la Núria Almansa (Ajuntament de Cardedeu). Caldrà
fer seguiment dels resultats educatius a primer de Batxillerat que han de millorar, així com
reduir-se dràsticament el número d’alumnes reorientats als estudis postobligatoris.
Objectiu assolit.
2.5.2
Consolidar
l'orientació al
Batxillerat

2.5.2.1 Adequar el Pla
d'Acció Tutorial al
Batxillerat

Tot el curs

POE i
Coordinació
pedagògica

Valoració del
PAT

2.5.2.2 Adequar la
reorientació a 1r de
Batxillerat

1r trimestre

Coordinació de % d'alumnes
Batxillerat
reorientats

Desplegament de l’objectiu:
A 4t d’ESO només un alumne no ha seguit el consell orientador (pactat entre centre, alumne
i família en un procés molt complert).
A 1r de Batxillerat es van reorientar 14 alumnes que van continuar altres estudis acordat
entre centre, famílies i alumnes.
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Objectiu assolit

Estratègia: 2.6 Consolidació de l'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR RASPALL
Objectiu general

Objectiu anual

Temporització Responsables

Indicadors

2.6.1 Consolidar
l'Associació
Esportiva Escolar
del Raspall.

2.6.1.1 Consolidar Tot el curs
la participació
d'alumnat

Responsable AEER Num. d'alumnes
participants.

2.6.1.2 Garantir la Tot el curs
coherència entre
el centre i l'AEER

Cap de
Departament
d'Expressió i
Educació Física

Trobades i
coordinacions
establertes.

Desplegament de l’objectiu:
47 alumnes participants entre futbol-sala, piscina, voleibol i bàdminton.
Participació del Pla Educatiu d’Entorn de Cardedeu i del Pla Català de l’Esport amb el Consell
Comarcal.
Objectiu assolit.
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Estratègia: 3.1. Potenciació dels espais exteriors
Objectiu general

Objectiu anual

3.1.1. Definir el pati 3.1.1.1. Dissenyar un
com espai i agent
Projecte PATI a partir
educatiu
d'un procés participatiu

Temporització Responsables Indicadors
Tot el curs

Direcció

Execució
Projecte PATI

Desplegament de l’objectiu:
Es va portar a terme el concurs amb l’alumnat, la deliberació del jurat i el lliurament de
premis. 57 projectes es van presentar al concurs. El primer trimestre del curs 2017-18
s’executarà.
Objectiu assolit
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3. REVISIÓ LA PROMOCIÓ I SEGUIMENT DELS ALUMNES DE
BATXILLERAT I DE L’ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ
ACADÈMICO-PROFESSIONAL DELS ALUMNES DE L’ESO.
Després d’una nova programació de pla d’acció tutorial al Batxillerat i del
seguiment de les orientacions i reorientacions elaborades podem presentar les
dades següents:

Com a objectiu a la PGA 4 s’inclourà el seu seguiment com a consolidació. Els
resultats han estat molt satisfactoris aquest curs 2016-17. A 2n de Batxillerat hem
tingut sis alumnes que han de cursar matèries soltes, només 2 abandonaments i
cap repetició de curs.
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4. RESULTATS DE L’ÍNDEX DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES.
A finals del mes de juny es va subministrar una enquesta de satisfacció a les
famílies (la mateixa enquesta que s’ha fet servir els darrers dos cursos acadèmics),
per tal de valorar l’índex de satisfacció i recollir les propostes de millora escaients a
les observacions. A les reunions generals de famílies de setembre es projecten i
comuniquen els resultats a les famílies assistents. Podem destacar les bones
valoracions generals de funcionament de centre, de tutories i d’equip directiu.
També es recullen propostes de millora que es recolliran per a treballar-les dins
dels objectius d’aquest curs. Els resultats es detallen a continuació.
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