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1. Introducció
La Programació General Anual (PGA) és el document marc de treball per a cada curs. La PGA
concreta anualment el Projecte de direcció (PdD) i adapta els plantejaments inicials d’acord als
objectius plantejats, els anàlisis de resultats i les propostes de millora plantejades a la Memòria
Anual.
Aquest curs no hi ha projecte de direcció vigent però si que hi ha uns objectius anuals fruit del
consens del claustre i la continuació del projecte de direcció anterior.
La redacció de la PGA ordena i prioritza les aportacions de cada equip de treball que hi ha
participat (àmbits, equips docents, coordinacions tècniques i equip directiu) i recull els documents
de gestió i organització que cal concretar anualment (horaris, calendaris, composició dels equips
de treball, concrecions curriculars anuals, gestió del pressupost).
Aquest document s’ha treballat amb el professorat i s’ha revisat i esmenat. La directora del centre,
amb el suport del consell escolar, ha aprovat aquest document a data de dimecres 22 d’octubre de
2018.
Aquest és un document adreçat a tota la comunitat escolar. Aquest document, com la resta de
documents marcs del centre, és un document públic i accessible per a la seva consulta.

2. Dades del curs

Personal

Nombre
52
3,5
584
123
90
119
89
92
71
8
7

Professorat
PAS

Alumnes
ESO

Batxillerat
Batxibac (formen part del
batxillerat)

1r
2n
3r
4t
1r
2n
1r
2n
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3. Objectius anuals
1.- Millorar els resultats educatius. Les competències pròpies dels àmbits, la seva
avaluació i la graduació.
Característiques de qualitat

indicadors

Augment dels alumnes que obtinguin el graduat

% de graduats en ESO i
batx.
% d’alumnes situats per
sobre de la franja baixa

Reduir el nombre d’alumnes amb un nivell baix de
superació de les proves de competències bàsiques

Criteri
acceptació
85%

Objectiu

79%

85%

90%

Línies d’actuació
1.1 Treball per competències pròpies dels diferents àmbits això com la seva graduació i avaluació
1.2 Impuls del plurilingüisme

18/19

Objectius
1.1.1 Revisar la seqüenciació del treball competencial als diferents àmbits.
1.1.2 Acordar el nivell de competència de cada àmbit o matèria per nivells
educatius
1.1.3 Adaptar l’avaluació dels àmbits a la nova ordre d’avaluació
1.2.1 Fomentar ús de llengua estrangera en matèries no lingüístiques. GEP

Responsables
Cap d’estudis
Coordinació
pedagògica

Línia d’actuació 1.1: Treball per competències pròpies dels diferents àmbits això com la seva graduació i
avaluació
Objectiu
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2

Objectiu
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

Objectiu
1.1.3
1.1.3.1

Revisar la seqüenciació del treball competencial als diferents àmbits.
Actuació
Responsable
Indicador
Criteri
d’acceptació
Distribuir les
Cap d’àmbit
Fet
Fet
competències per
nivells
Tenir les
Professorat
Nombre de
100%
programacions
programacions
elaborades
fetes
Acordar el nivell de competència de cada àmbit o matèria per nivells
Actuació
Responsable
Indicador
Criteri
d’acceptació
Consensuar el nivell
Cap d’àmbit
Fet
Fet
d’assoliment exigit a
cada nivell
Disseny d’activitats
Cap d’àmbit
Nombre
Una per nivell i
didàctiques concretes
d’unitats fetes àmbit
per afavorir
per nivell i
l’assoliment de
àmbit
competències
Consensuar les
Comissió TAC Competències Seqüenciar 5
responsabilitats vers les
seqüenciades
competències
competències
transversals
Adaptar l’avaluació dels àmbits a la nova ordre d’avaluació
Actuació
Responsable
Indicador
Criteri
d’acceptació
Acordar rúbriques com
Cap d’àmbit
Rúbriques
1 per àmbit

Temporització
Tot el curs

30 d’octubre

Temporització
Al llarg del curs

Al llarg del curs

Al llarg del curs

Temporització
Al llarg del curs

INS arquitecte Manuel Raspall
Av. Verge de Montserrat s/n. 08440 Cardedeu
Telèfon 93 844 47 40 Fax: 93 871 27 14
www.raspall.cat |

institutraspall@xtec.cat |

@INSRaspall

Pàgina 4 de 20

1.1.3.2

a eina d'avaluació
compartida i valoració
de la seva efectivitat
Elaborar una unitat
didàctica competencial

acordades per
l’àmbit
Professor/a

Unitats
didàctiques

1 per
matèria i
nivell

1r trimestre

Línia d’actuació 1. 2: Impuls del plurilingüisme
Objectiu
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4
1.2.1.5

Fomentar ús de llengua estrangera en matèries no lingüístiques. GEP
Actuació
Responsable
Indicador
Criteri
d’acceptació
Formació de l’equip
Departament
Assistència
3 professors
impulsor
Ensenyament
formació
formats
Impulsar la
Coordinadora
Nombre de
>8
incorporació d’altres
GEP
classes que
matèries o grups que
facin alguna
facin activitats en altres
activitat en
llengües estrangeres
anglès
>8
Fer difusió de les
Coordinadora
Nombre de
actuacions
GEP
noticies
publicades en
l’espai propi
de la web
Estades multiculturals
Responsables
Fet
Fet
Sol·licitar auxiliar de
Direcció
Fet
Fet
conversa en llengua
anglesa

Temporització
Primer trimestre
Al llarg del cus

Al llarg del curs

2n trimestre
1r trimestre
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2.- Cohesió social. Revisió i consolidació dels Projectes, plans d’entorn.
Característiques de qualitat

indicadors

Es realitza un projecte consensuat a cada nivell ESO

Nombre de
projectes
Actuacions de
cada projecte
Nombre
d’incidències

Es revisen els projectes que està implicat el centre i es
fan actuacions concretes de cadascun
Bona convivència al centre

Criteri
acceptació
1

Objectiu

2

1
3

Línies d’actuació
2.1 Implicació de tots els àmbits en els projectes de nivell
2.2 Augmentar les sinergies de treball en equip
2.3 Millorar la implicació dels alumnes al centre i l’entorn. Millora de la convivència

18/19

Objectius
2.1.1 Afavorir el treball en equip
2.2.1 Donar a conèixer bones pràctiques dins del nivell
2.2.2 Distribució del professorat per àmbits
2.3.1 Coordinar i unificar actuacions de diferents projectes entorn a la
millora de la convivència

Responsables
Cap d’estudis
Directora

Línia d’actuació 2. 1: Implicació de tots els àmbits en els projectes de nivell
Objectiu 2.1.1

Afavorir el treball en equips docents
Actuació

Responsable

Indicador

Criteri
d’accept
ació

Tempori
tzació

2.1.1.1

Treballar en equips docents temes
pedagògics

Cap d’estudis

Nombre de
reunions amb
treballs
pedagògics

>2

Al llarg
del curs

2.1.1.2

Incorporar una franja quinzenal fix de
coordinació del projecte de nivell en
l’horari de reunions
Elaborar, realitzar i valorar un projecte
transversal competencial treballat des
de tots els àmbits

Cap d’estudis

Fet

Fet

1r i 2n T

Coordinador
del projecte
de nivell

fet

1 per
nivell

1r i 2n T

Donar a conèixer bones pràctiques dins del nivell
Actuació
Responsable

Indicador

Tempori
tzació

Una tarda de berenar per compatir
experiències i bones pràctiques entre
professorat del claustre

Pràctiques
presentad
es

Criteri
d’accept
ació
Al
menys 3
bones
pràctiqu
es
present
ades

2.1.1.3

Línia d’actuació 2. 2: Augmentar les sinergies de treball en equip
Objectiu 2.2.1

2.2.1.1

Directora

2T

INS arquitecte Manuel Raspall
Av. Verge de Montserrat s/n. 08440 Cardedeu
Telèfon 93 844 47 40 Fax: 93 871 27 14
www.raspall.cat |

institutraspall@xtec.cat |

@INSRaspall

Pàgina 6 de 20

Objectiu 2.2.2

2.2.2.1
2.2.2.2.

Distribució del professorat per àmbits i projectes
Actuació
Responsable

Canviar l’organització del professorat
Coincidir l'equip de projectes amb
els equips docents

Indicador

Cap d’estudis
Cap d’estudis

Fet
Fet

Criteri
d’accept
ació
Fet
Fet

Tempori
tzació
1T
1T

Línia d’actuació 2.3 Millorar la implicació dels alumnes al centre i l’entorn . Millora de la convivència
Objectiu 2.3.1

2.3.1.3

Coordinar i unificar actuacions de diferents projectes engegats al centre
Actuació
Responsable
Indicador
Criteri
d’accept
ació
Projecte únic “conviure al Raspall” que Directora
Fet
Fet
aglutini coeduca, #aquiproubulling i
mediació
Activitats
Activitats de sensibilització a tutoria
Coordinació
Mínim 4
realitzades
sobre el bulling i coeducació
pedagògica
per grup
Fet
Lectura i biblioteca
Coordinador
Fet

2.3.1.4
2.3.1.5

Estades multiculturals
Apadrinament lector i robòtica

Responsables
Coordinadors

2.3.1.6

Participar Art vigent

Professor EVP

2.3.1.7

Participar en el projecte READon

Coordinació

2.3.1.1

2.3.1.2

Fet
Nombre de
participants
Enquesta
satisfacció
Enquesta
satisfacció

Tempori
tzació
1T

Fet
>40

Al llarg
curs
Al llarg
del curs
2n T
3r T

>7

2nT

>7

1r T
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3.- Millorar aspectes de funcionament diari: gestió de la convivència, comunicació,...
Característiques de qualitat

Indicadors

Criteri
acceptació
fet
fet
fet

Si s’ha revisat el NOFC
Acta CE
Si la web compleix la normativa vigent
Web
Implementat el programa de gestió de centre
Programa
Línies d’actuació
3.1 Iniciació de la revisió de la documentació del centre i de la web
3.2 Facilitar eines de gestió per facilitar les tasques
3.3 Potenciar l’educació ambiental i sostenibilitat

18/19

Objectius
3.1.1 Revisar i actualitzar el NOFC de centre
3.1.2 Tenir un lideratge distribuït i eficaç per aconseguir el compromís de
tots els rols implicats
3.2.1 Implantar un sistema eficient en el control faltes d'assistència de
l’alumnat
3.3.1 Potenciar l’hort i l'educació ambiental

Objectiu
Fet
Fet
Fet

Responsables
Directora
Equip directiu

Línia d’actuació 3.1 iniciació de la revisió de la documentació del centre i de la web
Objectiu 3.1.1

Revisar i actualitzar el NOFC de centre
Actuació

responsable

indicador

3.1.1.1
3.1.1.2

Criteri
d’accept
ació
fet
Fet

Tempori
tzació

Revisar el NOFC
Directora
Fet
1T
Web: que compleixi legislació vigent i
Coordinador
Fet
1T
redissenyar-la
Objectiu 3.1.2 Tenir un lideratge distribuït i eficaç per aconseguir el compromís de tots els rols implicats
Actuació
responsable
indicador
Criteri
Tempori
d’accept tzació
ació
3.1.2.1
Apoderar els coordinadors/es i
Equip directiu Resultat
>7
Tot el
coordinadors tècnics com a
enquesta
curs
responsables de la seva competència
Línia d’actuació 3.2 Facilitar eines de gestió per facilitar les tasques
Objectiu 3.2.1 Implantar un sistema eficient en el control faltes d'assistència de l’alumnat
Actuació
responsable
indicador
Criteri
d’accept
ació
3.2.1.1
Implementar el programa de gestió
Equip directiu Fet
Fet
ClicKedu

Tempori
tzació
Al llarg
del curs

Línia d’actuació 3.3 Potenciar l’hort i l'educació ambiental

Objectiu 3.3. 1 Potenciar l’educació ambiental i sostenibilitat
Actuació

responsable

indicador

3.3.1.1

Potenciar l’hort escolar

Equip directiu

Optatives

Criteri
d’accept
ació
2

3.3.1.2

Potenciar la sensibilització

Coordinació

Difusió

>4

Tempori
tzació
Al llarg
del curs
Al llarg
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mediambiental

notícies

del curs

4. Objectius específics d’àmbits
A nivell de centre
1. Tenir les programacions
2. Avançar en el treball competencial.
3. Projectes específics de cada àmbit
a. EVP – Art Vigent
b. Cientificotecnològic- Setmana de la ciència
c. Música – Sant Cecília
d. Lingüístic - Pla lector i biblioteca
Reunió de la Comissió Pedagògica
Tasques

Seguiment de la PGA i acompliment dels objectius de centre.
Consensuar criteris. Compartir metodologies. Tenir les programacions i avançar en
el treball competencial.

Participa

Caps d’àmbit i Coordinadora Pedagògica

Coordina (acta)

Cap d’estudis: Maria L. Moreno

Seguiment dels objectius trimestrals de departament i d’àmbit.
Inici de
curs.
Setembre

3
4

Pla de treball curs. Organització inicial. Incidències inici.
Assignació professorat per als exàmens de setembre.
·
·
·
·
·
·
·
·

Primer
trimestre

Dept
Àmbit

Definició dels objectius de cada departament
Acords pedagògics. Actuacions vinculades a la PGA.
Proposta de sortides.
Programació General Anual 18-19.

Específics de departament
·
·
·

Segon
trimestre

Presentació matèria als alumnes.
Programacions, UD i ordre d’avaluació.
Acompanyament per a organitzar trimestre de cadascun dels
departaments (veure apartat 6).
Revisar la normativa vigent per fer les programacions. Consensuar un
model.

Competències que es prioritzen per a cada curs d’ESO. Criteris
d’avaluació i instruments d’avaluació que es faran servir.
Estratègies didàctiques i pedagògiques que fomentin l'aprenentatge i
l'autonomia de l'alumne
Atenció a la diversitat: estratègies per atendre les diferents la varietat
d'estils en el processament de la informació i els ritmes d'aprenentatge.

Dept.

Seguiment objectius de departament.
Revisió documents: NOFC, protocols actuació, etc.

Àmbit

Resultats 1ª avaluació. Aportacions per al claustre
Seguiment i consolidació.
Elaboració de rúbriques comunes
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Tercer
trimestre

Dept.

Resultats competències i 2n avaluació,

Àmbit

Seguiment i consolidació

Juny

Acompanyament memòria anual departament
Tancament de curs

Àmbit lingüístic
OBJECTIU
MILLORA DE LA
COMPRENSIÓ
LECTORA

MILLORA DE
L’EXPRESSIÓ
ESCRITA

MATÈRIA
NIVELL
Llengua
Tots
catalana,
Llengua
castellana i
llengües
estrangeres

Llengua
Tots
catalana,
Llengua
castellana i
Llengües
estrangeres

RESPONSABLE ACTIVITAT
Professorat de Control de la
llengua
de velocitat lectora.
cada nivell
Foment de la lectura
expressiva.
Pràctica de lectura
de textos diversos
amb argumentació
oral
Professorat de Sistematitzar el
llengua
de procés de la redacció
cada nivell
i exigir-ne un mínim
de dues per
trimestre.

INDICADORS
Resultats de
les proves de
Competències
Bàsiques

Resultats de
les proves de
Competències
Bàsiques

Exigir la redacció
completa i
argumentada a les
qüestions
acadèmiques
(exàmens,
comprensió...)

CONEIXEMENT
Llengua
DE LA FIGURA catalana
DE
POMPEU
FABRA

Tots

Cap d’àmbit i
professorat de
llengua
de
cada nivell

APROXIMACIÓ
Llengua
A L’OBRA D’UN catalana
POETA

Tots

Cap d’àmbit i
professorat de
cada nivell

Disposar d' espais
breus a l'aula perquè
l'alumnat escrigui
textos curts.
Recerca de mots
compostos
polisèmics
/
Anecdotari Fabra /
Geografia Pompeu
Fabra / Exposició
Preparació de la
lectura
d’una
selecció de poemes

Els
treballs
exposats

L’acte de Sant
Jordi
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Àmbit cientificotecnològic
OBJECTIU
MATÈRIA
Millora
Ciències
competència
Experimentals
lingüística de
,Tecnologia
l’alumnat des
de l’àmbit
científic
Millora
Física i
competència
química
matemàtica
de l’alumnat
des de l’àmbit
Millora
coordinació
amb
Departament
de
Matemàtiques
Millora
resultats CCBB
del propi
àmbit

Ciències
Experimentals
,Tecnologia

Física i
Química Biologia i
Geologia Tecnologia

NIVELL
RESPONSABLE ACTIVITAT
Tots els nivells Professorat de Lectura de
d’ESO
la matèria de
dos textos
cada nivell
científics per
d’ESO
trimestre

INDICADORS
Comparativa
de resultats al
llarg del curs

4t ESO

Comparativa
de resultats
ce CCBB
aquest curs
respecte
l’anterior
Millora dels
resultats
acadèmics

Professorat de
Física i
Química de
4td’ESO

Iniciar el
temari de la
matèria de 4
ESO per Física

Tots els nivells Professorat de Reunió
d’ESO
l’àmbit
conjunta de
l’àmbit amb
Dep. de
matemàtiqu
es
3 ESO 4 ESO
Professorat de Dedicar
l’àmbit de 3r i algunes
4t d’ESO
sessions a
treballar amb
els alumnes
les proves de
CCBB d’anys
anteriors

Comparativa
de resultats
de CCBB de
l’àmbit al llarg
dels cursos

Àmbit de matemàtiques
OBJECTIU

MATERIAL

NIVELL

RESPONSABLE

ACTIVITATS

Millora CB 4 ESO

Tots els
nivells

Professors ESO

Exercicis per
Millora de
ensinistrar els
resultats en les
alumnes en el tipus proves 18-19
de proves.

Millora proves
de Selectivitat,

2 batx.

Professors de 2batx Ensinistrament
d'alumnes, sobre
tot en el nou format
de proves de
Matemàtiques de
les Ciències Socials.

Augmentar la
Inscripcions
participació dels
alumnes en les
proves diverses
que s'organitzen
externament

ESO,
Professorat d'ESO
especial
ment 1r i
2n.

Presentació per
endavant de les
diferents activitats i
activitats de
dinamització dins
de la classe per tots

INDICADORS

Millora de
resultats -o
mantenimenten proves de
Selectivitat
Augment de la
participació
d'alumnes,
especialment a
la prova Cangur.
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sobre
matemàtiques.

els alumnes.

Ús del programa Ordinadors
informàtic Copa
Cangur

ESO

Cap de
Departament

Compra i utilització
del programa de la
Copa Cangur per
gammificar algunes
activitats del
currículum.

Realització de
dues sessions a
cada curs amb el
programa.

Àmbit expressió i educació física

Objectius

Matèria Nivell

Responsable Activitat

Indicadors

Música 1r i 2n
d’ESO

Departament Treball a l’aula en Assoliment dels
de Música
base a patrons de objectius en base als
coneixement i
criteris d’avaluació
disseny
d’activitats
participatives:
audicions, treball
de grup,
interpretació,...

Música
Comprendre i aprofundir
en el coneixement del
llenguatge musical

Expressar-se a través de la Música 1r i 2n
veu i/o instruments
musicals

Departament Activitats a l’aula:
de Música
-coneixement de
la tècnica bàsica
de l’instrument i
interpretació de
partitures
individualment i
en grup.

Observació
continuada de
l’evolució tècnica de
l’alumnat.

Descobrir la música desde Música 1r i 2n
diferents vessants

Departament Tallers (de la
de Música
veu), tallers de
percussió i
sortides
pedagògiques

Observació del
comportament i
actitud.

Participar en activitats
festives del centre (Santa
Cecília,...)

Música 1r i 2n i
Departament Concerts i
alumnes de Música
activitats
d’altres
musicals al
nivells
centre.
amb
voluntat
de
participar

Fer ús de la tecnologia per Música 1r i 2n

S’apliquen els
continguts del treball
a l’aula en situacions
reals i concretes.

Departament Creació musical a Valoració dels
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enriquir la percepció,
l’expressió i la creació
musicals, amb autonomia i
esperit crític.

de Música

través de
software
informàtic,
Musescore,
Audacity. Així
com aplicacions
mòbils, Jamloops,
Soundcool.

Valorar l’escolta, la
Música 1r i 2n
pràctica i la creació
musicals com a fonts de
gaudi, d’enriquiment
personal i de coneixement
d’un mateix i del món.

Departament Totes les
de Música
activitats tenen
aquest objectiu
en comú.

productes finals.
Segons si compleixen
els ítems demanats en
cada cas.

Observació del
comportament i
actitud.

ED. Visual
Millorar l’expressió gràfica ED.
1r, 3r, 4rt, Àrea DE.
de l’alumne Utilitzant
Visual i Batx
Visual i
estratègicament els
Plàstica
Plàstica
elements del llenguatge
visual i tècnic.

Activitats
proposades a
l’aula
Disseny de
Carpeta del
Centre

Nº d’alumnes que
participen
Proves objectives
Plantejaments
innovadors i personals
a partir d’un referent.

Participar en activitats
ED.
1r, 3r, 4rt, Àrea DE.
artístiques i tècniques fora Visual i Batx
Visual i
del centre, mostrant
Plàstica
Plàstica
hàbits de percepció
reflexiva i oberta a un
plantejament individual o
col·lectiu.

Sortides
pedagògiques
Activitats
compartides amb
altres centres
educatius

Plantejaments
innovadors i poc
convencionals.
Creacions artístiques
com a font
d’enriquiment
personal.
Actitud de treball
individual i
responsabilitat cap el
treball del grup.

Participar en activitats
artístiques dintre del
centre per gaudir de les
experiències i creacions
artístiques com a font
d’enriquiment personal i
social. en el context
educatiu

Participar
artísticament en
els actes
comunitaris del
centre. Santa
Cecília, Operació
Raspall, Semana
de les Arts, Fi de
curs.

Nº
participació alumnes
Plantejaments
innovadors i poc
convencionals.
Creacions artístiques
com a font
d’enriquiment
personal
Actitud de treball
individual i
responsabilitat cap el
treball del grup.

ED.
4rt
Visual i
Plàstica

Àrea DE.
Visual i
Plàstica
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Millorar l’expressió
audiovisual

ED.
1r, 3r, 4rt Àrea DE.
Visual i
Visual i
Plàstica
Plàstica

-Activitats a l’aula Plantejaments
-Projectes
innovadors i poc
transversals
convencionals.
Creacions artístiques
com a font
d’enriquiment
personal.
Actitud de treball
individual i
responsabilitat cap el
treball del grup

Fer ús del coneixement
artístic i de les seves
produccions com a mitjà
de cohesió i acció
prosocial.

ED.
1r,3r,4rt,
Visual i batx
Plàstica

En tot tipus
d’activitats

Millora de l’ùs de les eines ED.
1r,3r,4rt,
gràfiques digitals Gimp,
Visual i batx
Inkscape i Librecad
Plàstica

Àrea DE.
Visual i
Plàstica

Actitud de treball
individual i
responsabilitat cap el
treball del grup.

-Activitats a l’aula Plantejaments
-Projectes
innovadors i
transversals
personals.Precisió.
Actitud de treball
individual i valor del
procés de construcció

ED. Física
Millora de la condició física E.F

1r, 2n, 3r i Àrea d’
4t
Educació
física

Pràctiques en les
diferents
sessions.

Conèixer i practicar
diferents esports

E.F

1r, 2n, 3r i Àrea d’
4t
Educació
física

Pràctiques en les Aplicar la normativa,
diferents
tècnica i tàctica
sessions.
corresponent a l’
esport.

Autoregulació per part de
l’ alumnat d’ activitats
lúdiques

E.F

1r, 2n, 3r i Àrea d’
4t
Educació
física

Pràctiques en les Organització i control
diferents
de la pròpia pràctica.
sessions.

Utilitzar el cos com a mitjà E.F
de comunicació i
expressió.

1r, 2n, 3r i Àrea d’
4t
Educació
física

Pràctiques en les Creació i
diferents
representació d’ una
sessions.
coreografia

Participar en activitats fora E.F
del centre

1r, 2n, 3r i Àrea d’
4t
Educació
física

Sortides al medi
natural

Participació i
implicació en l’
activitat.

Departament d’orientació
Objectius
1. Estructurar espais de

Criteris d’avaluació

Indicadors d’avaluació

1.1. Ordenar l’espai en funció dels

1.1.1 Crear espai online -mitjançant el
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coordinació del
Departament
d’Orientació.

marcs d’actuació i tasques dels
professionals de l’orientació.

drive de Google- en dos marcs
principals:
a. Actuacions directes amb
l’alumnat i
b. Comunitat educativa
1.1.2 Adjudicar un nou correu del
Departament d’Orientació associat al
centre, no a l’ usuari particular dels
professionals.
1.2 Facilitar la coordinació entre
1.2.1 Identificar carpetes de
els diferents professionals
coordinació per a compartir i tractar la
(orientadores, tutors, EAP, Serveis
informació necessària per a cada perfil
Socials, Coordinació pedagògica i
professional (tutors, EAP, direcció, …)
altres) que hi intervenen amb el
alumnes.
1.3 Afavorir el traspàs
d’informació dels alumnes.

2.
Configurar la línia de
treball del Departament.

1.3.1 Elaborar repositori amb els
models de la documentació que
permeti la coordinació (entrevista
inicial, recull d’objectius, informe de
seguiment, coordinació agents
externs, P.I…)
1.3.2. Confeccionar llistat de l’alumnat
NESE del centre, tot creuant la
informació diversa existent.
1.3.3 Creació de llistes de recursos de
l’entorn i de contactes amb agents
externs al centre.

2.1 Programar Àmbit Personal i
Social per nivells.

2.1.1 Definir els objectius, criteris
d’avaluació i indicadors de l’àmbit
Personal i Social.
2.2.1 Programar les intervencions amb
els alumnes dins del desplegament de
les Competències Bàsiques.
2.3.1 Registrar les actuacions i la seva
temporització respecte a la intervenció
de les orientadores en l’àmbit de
l’Orientació acadèmica i professional.

2.2 Deixar constància per escrit
de les actuacions mitjançant les
programacions.
2.3 Definir i sistematitzar
actuacions d’Orientació
acadèmica i professional.
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Objectius específics de coordinacions
Coord. Activitats culturals
Organitzaran Santa Cecilia, Operació Raspall, Sant Jordi i la festa
de graduació
Coord. Apadrinament lector
Servei comunitari de 3r d’ESO. amb Can Manent i si hi ha massa
alumnes iniciar el treball amb l’escola Germans Corbella
Coord. Biblioteca
Esporgar, catalogar, forrar els llibres de la biblioteca i fer el
servei de préstec.
Implicar els diferents àmbits en la dinamització.
Deixar a l’abast de l’alumnat materials que puguin resultar
inspiradors en la tria de tema pel TR: revista Vallesos, TR
anteriors i d’altres.
Recollir suggeriment de possibles temes per part dels
Departaments didàctics relacionats amb l’entorn.
Actuacions:
 Sincronitzar el calendari de prepaació dels TR amb el
coordinador de Batxillerat.
 Recopilar tot el material de la Biblioteca.
 Contactar amb els Departaments i recollir
suggeriments.
 Exposar al passadís i finestres de la planta baixa el
materials seleccionats.
Coord. Difusió i web
Mostrar el dia a dia del centre i facilitar la informació del centre
Coord. Estada Empresa
Servei als alumnes que vulguin realitzar l’estada. Fer el
seguiment de les empreses
Coord. GEP
1.
Implementar l’ús de la llengua anglesa en diferents
matèries del centre a diferents nivells:
-1erESO : Ciències Socials (Quantitat d’activitats i/o unitats
didàctiques a decidir) Tecnologia (Ídem)
-2nESO : Tecnologia (Proposta de les pràctiques de l’assignatura
en anglès)
-3erESO Tecnologia (Quantitat d’activitats i/o unitats
didàctiques a decidir)

Coord. Informàtica

Coord. Intercanvis

Coord. LIC
Coord. Pla Lector

2.
Recull de totes les activitats relacionades amb el
projecte GEP en la pàgina web del centre.
3.
Potenciar les activitats fora i dins del centre en llengua
anglesa (intercanvis internacionals i sortides culturals).
Taller de dansa escocesa, xerrades...etc.
4.
Incrementar el nivell i la confiança en l’ús de la llengua
anglesa en els professors que impartiran les assignatures en
les hores de coordinació de GEP quan no hi hagi un tema a
tractar.
Facilitar l’ús d’eines TIC-TAC al professorat i alumnat.
Prioritzar la renovació de l’equipament informàtic
Fer el seguiment de les actuacions previstes al pla TAC
Buscar centre perquè fer possible que cada curs hi hagi un
intercanvi amb Alemanya.
Fer el seguiment dels intercanvis i altres activitats internacionals
Iniciar la redacció del projecte lingüístic del centre.
Facilitar els armaris de lectura a les aules
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Coord. Pla Esport
Coord. Riscos Laborals
Coord. Sortides
Mant. hort/espais verds

Coordinar i dinamitzar l’Associació esportiva.
promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i
seguretat en el centre
Fer les gestions amb les empreses d’autocar
Supervisar els espais verds del centre i intentar que estiguin en
bones condicions.
Generar nous espais verds també a l’interior del centre.

5. Activitats escolar
1r ESO

2n ESO

3r ESO

PRIMER TRIMESTRE
Colònies cohesió Maristes
Tutoria
Visita fundació Clos
Socials
Visita al museu de
Cardedeu Exposició
Carme Solé
Expressió
Museu de Cardedeu: Ruta
Raspall
Tutoria
Teatre “Mil Likes” al TAC
Tutoria
Taller de percussió
Expressió
Activitats a la platja
E.F
Sortida alumnes optativa
hort
Ciències
Taller de Veu
Expressió

Xerrada Arturo Padilla
Llengües oficials
Sortida alumnes optativa
hort
Ciències

SEGON TRIMESTRE
Xerrada Pilar Garriga

Llengües oficials
Teatre en anglès al TAC
Llengües estrangeres
Xerrada dels mossos
d’esquadra
Ciberassetjament
Tutoria
Taller de dansa i música

Expressió
Proves Cangur
Matemàtiques

Xerrada Mª Mercè Roca
Llengües oficials
Teatre en anglès al TAC
Llengües estrangeres
MNACTEC
Científic-tecnològic
Taller de percussió corporal
Música
Taller d’afectivitat i pressió
de grup
Tutoria
“Pret-a-porter” al
teatreneu
Llengües estrangeres:
Francès
Proves Cangur
Matemàtiques
Iniciació a l’esquí
E.F
MNACTEC
Científic-tecnològic
Certamen de lectura en veu
alta
Llengües oficials

TERCER TRIMESTRE
Vila Romana Mataró
Socials
Sortida al Zoo
Ciències
Marxa a Corró
E.F
The Big Challenge Contest
Llengües estrangeres
Sortida fi curs
(Marineland)
Cardedeu+1
Matemàtiques

Girona Medieval
Projecte transversal
The Big Challenge Contest
Llengües estrangeres
Crèdit síntesis Estartit
Projecte transversal
Sortida a Perpignan i
Colliure
Llengües estrangeres:
Francès
Sortida fi curs (Water
world)

Xerrades Cambridge
The Big Challenge Contest
Llengües estrangeres
Visita i dinamització
Exposició “Si tu no
decideixes decidiran per
tu”
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4rt ESO

Visita al museu de
Cardedeu Exposició
Carme Solé
Expressió
Projecte READON
Transversal
Concurs curtmetratges al
Verdi
Transversal tutoria

1r BAT

Ruta literària
Llengües oficials
Teatre Auditori Llinars
(obra de la lectura)
Llengües oficials
Xerrada Biologia CMC
Sortida Física UAB
Científic-tecnològic
Taller Inspira (Politècnica
de Mataró)
Tutoria
Activitat de cohesió
Tutoria

“Pret-a-porter” al
teatreneu
Llengües estrangeres:
Francès
Intercanvi Maassluis
(Holanda)
Estada Carcassonne,
Tolouse i trobada amb
alumnes d’intercanvi de
Montech
Intercanvi Rödermark (
Alemanya)
Llengües estrangeres
Proves Cangur
Matemàtiques
Sortida al Tibidabo
Ciències
Taller dansa escocesa
Llengües estrangeres
Caixa Fòrum Toulouse
Lautrec
Expressió
Contacontes a Granollers
Llengües estrangeres :
Francès
Proves Cangur
Matemàtiques
Debat història
contemporània
Socials
Jane Eyre
Llengües oficials
Xerrada literatura anglesa
Llengües estrangeres
Hamlet or not
Llengües estrangeres
Esquiada
E.F
Granits Barbany
Expressió
Fòrum TR Sant Celoni
Tutoria
Servei microscopia
Electrònica
Taller ciutat sostenible
Visita centre residus
Científic-tecnològic
Estada lingüística a
Montpellier amb els

Tutoria
Sortida fi curs (Water
world)

Contes de Pere Calders
Llengües oficials
The Big Challenge Contest
Llengües estrangeres
Matagalls
E.F
Viatge a la Provença
Transversal
Taller -fòrum sexualitat
tutoria
Sortida fi curs (Port
Mataró)
EL somriure a peu d’escala
Llengües oficials
Teatre Auditori Llinars
(obra de la lectura)
Llengües oficials
Sortida Química UAB
Ciències
Jornada Batxibac UAB
Llengües estrangeres
Francès
Sortida fi curs (Camí de
Ronda)
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2n BAT

Teatre Auditori Llinars
(obra de la lectura)
Llengües oficials
Sortida Química UAB
Ciències
Industria Denn
Expressió
Sortida Aquari
Ciències

alumnes Batxibac.
Contacontes a Granollers
Llengües estrangeres :
Francès
Proves Cangur
Matemàtiques
Escenaris batalla de l'Ebre
Xerrada-col·loqui Eduard
sola
Socials
La bona persona de sezuan
Llengües oficials
Xerrada literatura anglesa
Llengües estrangeres
Contacontes a Granollers
Llengües estrangeres :
Francès
Viatge Fi de curs
Proves Cangur
Matemàtiques

MNAC i Pavelló Mies
Pedrera i Palau de la
música
Socials
Teatre Auditori Llinars
(obra de la lectura)
Llengües oficials
Sortida Física UAB
Ciències
Jornada Batxibac UAB
Llengües estrangeres
Francès

6. Planificació del curs
Calendari del curs

Reunions amb les famílies
 Dijous, 06/09/2018 a les 18 hores: Reunió de famílies de 1r d’ESO.
 Dilluns, 08/ 10/2018, a les 18 hores: Reunió de famílies de 2n d’ESO.
 Dilluns, 08/ 10/2018, a les 18:30 hores: Reunió de famílies de 3r d’ESO.
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 Dimecres, 10/10/2018, a les 18 hores: Reunió de famílies de 4t d’ESO.
 Dimecres,10/10/2018 a les 18:30 hores: Reunió de famílies de Batxillerat.
Calendari de juny
 Crèdits de síntesi i projecte de recerca: del 11 al 19 de juny.
 Sortida fi de curs: dia 20 juny
 Actes de graduació: dia 21 juny
 Avaluacions: 24 i 25 juny
 Lliurament de notes a les famílies: 26 juny
 Reclamacions, si n’hi ha i claustre de professorat. 27 de juny
 Sortida cloenda de curs professorat i PAS: 28
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