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pendent per aprovar en el Consell Escolar el dia 24/10/12
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1.- Diagnòstic inicial.
1.1.- Modificacions en el context del centre.
El context del centre no ha sofert cap modificació significativa.
1.2.- Principals conclusions extretes de la memòria del curs anterior.
De la revisió de les memòries dels distints departaments s'han elaborat una sèrie
de propostes de millora que juntament amb les incloses en el projecte de direcció 20102014, s'inclouran en aquesta PGA.
2.- Actuacions per al curs 2012-2013
Les actuacions de cada curs ens vénen donades per: les necessitats del centre
(recollides en acta de la CCP), les propostes de millora envers a les actuacions fetes el
curs anterior (recollides a les memòries finals dels departaments) i de les aportacions de
tots els coordinadors de projectes del centre (recollides en les memòries dels distints
programes i/o projectes).
Per tal de poder dissenyar la traçabilitat entre la revisió del sistema del curs
2011/2012 i la programació general anual de 2012/2013 s’inclouran anotacions a la vora
de les distintes actuacions.
A nivell organitzatiu seguirem funcionant a través de la CCP (Comissió de
Coordinació Pedagògica) per ser l’òrgan que té la representació de tots els departaments
del centre. La CCP ha demostrat al llarg dels darrers anys ser l’òrgan amb més bons
resultats de feina del centre per la seva operativitat i eficàcia. Així mateix, destacar que
per demanda d'una petita part del professorat, se faran més Claustres quan els temes de
caire pedagògic així ho reclamin.
2.1.- Àmbits d'intervenció
2.2.- Objectius mesurables i indicadors que permetin mesurar el seu
assoliment. Freqüència de mesura.
2.3.- Seqüència d'accions a dur a terme per aconseguir els objectius i
temporització o termini d'execució.
2.4.- Macroprocés i/o procés que involucra.
DC050201-1

3

2.5.- Responsables de les accions. Desenvoluparem tots els punts alhora donat
que ho exposarem en una taula de forma conjunta.
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ÀMBIT ECONÒMIC

ÀREES
CRÍTIQUES o
ÀMBITS
D'INTERVENCI
Ó

OBJECTIUS

E1.-Reduir la
despesa del
consum elèctric.

ACCIONS

1.1.- Es farà un
projecte
d'eficiència
energètica al
centre, per part de
l'alumnat de
CCFF (de cara a
l'aplicació en el
curs 13/14).

INDICADORS
12-13

Valor de
referència

Valor de
millora

Secretària.
Comissió
mediambient
al.
Comissió
econòmica
del Consell
Escolar.

Reduir en
un 0,5% la
factura (Kw)
del consum
elèctric.

(2011)

2012

83.569Kw

83.151Kw

Secretària.
Comissió
mediambient
Comissió
econòmica
del Consell
Escolar (CE)

Reduir en
un 10% la
factura de
material
d'oficina.

Secretària.
Comissió
mediambient
Comissió
econòmica
(CE).

Reduir en
un 5% el
nombre de
paquets de
paper
emprats.

PROCESSOS Responsabl
/
e
PROJECTES

MP07

2.1.- Revisió del
llistat de
proveïdors, fent
els canvis adients
si escau.

E3.- Reduir la
despesa de paper
del centre

3.1.- Revisió del
llistat de
proveïdors, fent
els canvis adients
si escau.

DC050201-1

MP07

MP07

MITJÀ PER
Recursos
FER MESURA necessaris
Factures del
consum
elèctric.

Revisions
trimestrals del
sistema

1.2.- Instal·lació
de sensors de
presència als
passadissos, com
a part d'un
projecte de
l'alumnat dels
CCFF.

E2.- Reduir la
despesa de
material d'oficina
del centre

FREQÜÈNCIA
MESURA
1T
2T
3T

4(aprovada

(2011)

2012

1671,47

1504,32

Revisions
trimestrals del
sistema

(2011)

2012

DC070104

664

631

pel Consell Escolar el dia 24 d’octubre de 2012)

Factures de
la despesa
de material
d'oficina i
llistat de
proveïdors
Factura de la
despesa de
paper

ÀREES
CRÍTIQUES o
ÀMBITS
D'INTERVENCIÓ

OBJECTIUS

E4.- Reduir la
despesa total del
telefon.

E5.- Disminuir les
despeses del
manteniment
correctiu del centre.

E6.- Augmentar els
ingressos del
centre.
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ACCIONS

4.1.- Eliminant
línees de la
centraleta de
telèfons i posant
un únic mòbil amb
1000 minuts
mensuals a
disposició de
caporalia d'estudis,
dels tutors..., per a
les trucades
urgents
(prioritat als tutors)
5.1.- Incorporació
del professorat
col·laborador en el
manteniment del
centre.
5.2.- Continuació
amb les beques de
manteniment per
l'alumnat que fa
reparacions al
centre.
5.3.- Incorporació
de la beca per a
manteniment del
jardí.
6.1.- Lloguer
d'aules per fer
formació
ocupacional, quan
estiguin buides.
6.2.- Lloguer de
places
d'aparcament,
sempre en hores
que no causin
distorsió en el
normal ús de
l'aparcament.

INDICADORS
12-13

Valor de
referència

Valor de
millora

Secretària.
Comissió
mediambienta
Comissió
econòmica
del Consell
Escolar.

Reduir en un
5% la
factura de
telefon del
centre.

(2011)

2012

5281

5021

Secretària.
Comissió
mediambient
Comissió
econòmica
del Consell
Escolar.

Disminuir en
un 1% les
despeses
actuals de
mantenimen
t del centre.

(2011)

2012

25589,1

25333,21

Secretària.
Comissió
mediambienta
l.
Comissió
econòmica
del Consell
Escolar.

Augmentar
en un 1% els
ingressos
actuals del
centre.

PROCESSOS/ Responsable
PROJECTES

MP07

MP07

MP07
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FREQÜÈNCIA
MESURA
1T
2T
3T

MITJÀ PER
FER MESURA

Recursos
necessaris
Factura de la
despesa
telefònica

DC070104

Registre
manteniment
correctiu del
centre
Revisions
trimestrals del
sistema

(2011)

2012

6110

6170

Registre
ingressos
centre
(ECOIB)
Revisions
trimestrals del
sistema

ÀMBIT ACADÈMIC

ÀREES
CRÍTIQUES o
ÀMBITS
D'INTERVENCIÓ

OBJECTIUS

A1.-Millorar la
competència
lingüística de
l'alumnat en
llengües
estrangeres.

A2.- Disminuir el
nombre
d'amonestacions i
expulsions.
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ACCIONS

1.1.- Afavorir
l'ampliació del
nombre de
matèries
impartides en
llengües
estrangeres.
1.2.- Creació de la
comissió de
llengües per tal
d'aconseguir
millorar les
competències
bàsiques de
l'alumnat.
1.3.- Fer activitats
de conversa a les
hores d'estudi
assistit de
l'alumnat de
seccions europees.
2.1.- Consolidació
del servei de
mediació escolar
(SME).
2.2.- Consolidació
de la figura de la
coordinadora de
mediació escolar.
2.3.- Consolidació
de la figura de la
coordinadora de
convivència
escolar.
2.4.- Promocionant
la formació en
temes relacionats
amb la millora de
la convivència.
2.5.-- Reforçant
des de les tutories
les estratègies de
resolució positiva

PROCESSOS/ Responsable
PROJECTES

MP02

PR0207

INDICADORS
12-13

Equip directiu
Coordinadors
seccions
europees.
Coordinador
Comenius.
Coordinador
Erasmus
Coordinadora
Leonardo

Augmentar
en un 1% el
nombre
d'intercanvis
lingüístics
amb centres
europeus.

Equip directiu
Orientadora
Coordinadors
convivència i
mediació
Equip de
mediació
Claustre

Consolidar el
servei de
mediació
escolar com
a mitjà de
resolució
positiva dels
conflictes.
Reduir el
percentatge
d'amonestaci
ons i
expulsions
(1%)
Reduir el
percentatge
d'alumnat
castigat
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Valor de
referència

Valor de
millora

FREQÜÈNCIA
MESURA
1T
2T
3T

MITJÀ PER
FER MESURA

MUS(1r/3r)
CCNN(1r/2n)
FQ(3r/4t)
CCSS(1r/2n)
TEC(2n/3r)
INF(4t)
TIC(1BTX)
--

2 SME
11_12)

179 (11-12)
20(11-12)

400(11-12)

--

Revisions
trimestrals del
sistema

Revisions
trimestrals del
sistema
MD020319

Recursos
necessaris

ÀREES
CRÍTIQUES o
ÀMBITS
D'INTERVENCIÓ

OBJECTIUS

ACCIONS

PROCESSOS/ Responsable
PROJECTES

INDICADORS
12-13

Valor de
referència

Millorar els
percentatged'
alumnes amb
matèries
suspeses
respecte del
curs passat
dels grups B
i C de primer
cicle (5%)

µCAT=
µCAST=
µMAT=

Valor de
millora

FREQÜÈNCIA
MESURA
1T
2T
3T

MITJÀ PER
FER MESURA

dels conflictes.
2.6.-- Revisant el
reglament de règim
intern, d'acord amb
el nou decret de
drets i deures de
l'alumnat.

A3.- Millorar els
resultats acadèmics
de les matèries
instrumentals
optimitzant els
recursos humans
del centre (primer
cicle).
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2.7.- Col·laborant
amb la policia en la
detecció I
eliminació de
bandes juvenils.
2.8.- Consolidació
de la figura del
policia-tutor.
2.9.- Reubicant
dins del centre els
alumnes amb
problemes
disciplinaris.
3.1.- Grups
flexibles en les
matèries
instrumentals ja
lligats en els
horaris de grup.

MP02

Equip directiu

7

Revisions
trimestrals del
sistema

Recursos
necessaris

ÀMBIT ACADÈMIC

ÀREES
CRÍTIQUES o
ÀMBITS
D'INTERVENCIÓ

OBJECTIUS

ACCIONS

A4.- Dinamitzar la
gestió i l'ús de la
biblioteca, per tal de
convertir-la en un
lloc d'estudi.

4.1.- Consolidació
de la comissió de
biblioteca formada
per alumnat i
professorat per tal
d'aconseguir
l'objectiu de
millorar l'hàbit de
lectura de
l'alumnat.

A5.- Incrementar la
participació de les
famílies en el
procés
d'ensenyamentaprenentatge de
l'alumnat, per tal de
millorar els
resultats.

5.1.- Organització de
jornades expositòries
dels materials
confeccionats per
l'alumnat (sobretot de
primer cicle).
5.2.- Continuació dels
cicles de xerrades
informatives per als
pares (amb implicació
dels tutors).

A6.- Afavorir la
integració de
l'alumnat de primer
d'ESO al centre.

6.1.Acompanyament
durant els primers
quinze dies de curs
de l'alumnat de
primer d'ESO, per
part del
professorat.
6.2.- Increment del
nombre d'activitats
fora de l'escola que
se faran amb
l'alumnat de
primer.
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PROCESSOS/ Responsable
PROJECTES

Equip directiu

PR0505

Equip directiu
Orientadora
Tutors
Claustre
MP02

MP02

Claustre
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INDICADORS
12-13

Valor de
referència

Augmentar
en un 1% el
nombre de
llibres en
préstec a
l'alumnat
respecte al
curs passat.

75(11-12)

Augmentar
en un 1% el
nombre de
pares/mares
participants
en les
xerrades i/o
visites.

4 Xerrades:
100
pares/mares

-Enquesta
d'acollida
(>5%)
Activitats a
-Es Baluard
des del dpt
d'EPV per
primera
vegada a
l'institut.

>7

Valor de
millora

FREQÜÈNCIA
MESURA
1T
2T
3T

MITJÀ PER
FER MESURA

Revisions
trimestrals del
sistema

Revisions
trimestrals del
sistema

Revisions
trimestrals del
sistema

Recursos
necessaris

ÀMBIT
ORGANITZATIU

ÀREES
CRÍTIQUES o
ÀMBITS
D'INTERVENCIÓ

OBJECTIUS

ACCIONS

PROCESSOS/ Responsable
PROJECTES

INDICADORS
12-13

Valor de
referència

Valor de
millora

FREQÜÈNCIA
MESURA
1T
2T
3T

MITJÀ PER
FER MESURA

A7.- Augmentar
l'assistència de
l'alumnat a classe.

7.1.- Intensificant
el control sobre els
serveis socials, per
tal d'evitar que cap
derivació caigui en
l'oblit.
7.2.- Potenciant el
nombre d'actes
públics dins el
centre en els que
se premiï la bona
pràctica
assistencial de
l'alumnat no
absentista.

MP02

Equip directiu
Orientadora
Tutors

Disminuir en
un 10% el
nombre
d'alumnat
absentista
del centre
(alumnat
menor de 16
anys).

5 (11-12)

Revisions
trimestrals del
sistema

O1.- Millorar la
consciència
mediambiental de
l'alumnat del centre.

1.1.- Fer participar
a tot l’alumnat en
les brigadas de
neteja després del
primer pati.
1.2.- Augment del
nombre de
contenidors de
reciclatge.
1.3.- Enquestes
d'acollida
d'alumnat i
professorat nou,
online.

PR0505

Equip directiu
Claustre
Comissió
mediambient

Augmentar el
nombre
d'enquestes
que se fan
online
(200%) i
disminuir el
nombre que
se fan en
format paper.

1 online
10 paper

Revisions
trimestrals del
sistema
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Recursos
necessaris

ÀREES
CRÍTIQUES o
ÀMBITS
D'INTERVENCIÓ

OBJECTIUS

ACCIONS

O2.- Augmentar la
competència en les
noves tecnologies
del professorat i de
l'alumnat del centre.

2.1.- Increment del
nombre d'hores de
formació en noves
tecnologies del
professorat
nouvingut del
centre.
2.2.- Agilitzar el
contacte amb el
coordinador TIC
mitjançant l'ús del
correu electrònic

PR0602
MP02

O3.- Augmentar la
disponibilitat dels
mitjans audiovisuals
del centre.

3.1.- Continuant
amb la coordinació
amb el cap
d'estudis de
l'extensió de l'EOI
al centre.
3.2.- Revisant
inventari recursos
audiovisuals del
centre.
3.3.- Renovant i/o
compartint tots els
mitjans que hi ha al
centre.

PR0702

DC050201-1

INDICADORS
12-13

Valor de
referència

Equip directiu
Coordinador
Xarxipèlag
Claustre

Hores de
formació en
TIC (50%)
Valoració
positiva en
les
enquestes de
final de curs
(10%)

2

Secretària
Coordinadora
Audiovisuals

Disminuir el
nombre
d'incidències
amb
els
aparells
audiovisuals
del centre

5

PROCESSOS/ Responsable
PROJECTES

10

Valor de
millora

FREQÜÈNCIA
MESURA
1T
2T
3T

MITJÀ PER
FER MESURA
Revisions
trimestrals del
sistema

7

Revisions
trimestrals del
sistema.
Creació de la
comissió de
convivència
entre EOI i
Arxiduc

Recursos
necessaris

ÀREES
CRÍTIQUES o
ÀMBITS
D'INTERVENCIÓ

OBJECTIUS

ÀMBIT ORGANITZATIU

O4.- Dinamitzar l'AMPA,
per tal d'afavorir la
participació de les
famílies en
l'ensenyamentaprenentatge de
l'alumnat.

ACCIONS

PROCESSOS/ Responsable
PROJECTES

4.1.- Incrementant
el nombre
d'alumnes socis de
l'AMPA.
4.2.- Augmentant
el nombre de pares
de la junta directiva
de l'AMPA.
5.1.- Facilitant els
espais i la
documentació
adient per afavorir
les reunions
d'estudiants.

PR0603

O6.- Incrementar el
nombre d'indicadors
d'eficàcia en el sistema
de gestió del centre.

6.1.- Eliminació de
forma progressiva
dels objectius
d'implantació
(dates de
lliurament de
programacions,
memòries...) del
sistema de gestió
del centre.

MP02

Equip directiu
Coordinadora
de qualitat

O7.- Modificar el PCC

7.1.- Inclusió de les
programacions
dels dos cicles
formatius nous.
7.2.- Inclusió i/o
actualització de les
matèries optatives
impartides al
centre.

MP05

Equip directiu
CCP

05.- Dinamitzar
l'associació d'alumnes

DC050201-1

Equip directiu
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INDICADORS
12-13

Valor de
referència

4.- Veure
increment en
el nombre de
pares de la
junta de
l'AMPA.
5.- Veure el
nombre de
reunions que
se fan i les
aportacions
de les
mateixes a la
convivència
del centre.
Revisió de
tots els
indicadors
del sistema
de gestió de
qualitat i
eliminació
dels que són
d'implantació
i substituir-los
per
indicadors
d'eficàcia.

2

Revisió del
PCC.

Valor de
millora

FREQÜÈNCIA
MESURA
1T
2T
3T

MITJÀ PER
FER MESURA
Revisions
trimestrals del
sistema

0

1

Aprovació
darrer PCC
set 2009

T

Revisions
trimestrals del
sistema

Revisions
trimestrals del
sistema

Recursos
necessaris

ÀREES
CRÍTIQUES o
ÀMBITS
D'INTERVENCIÓ

OBJECTIUS

O8.- Impulsar els plans
de seguretat i
emergència del centre.

09.- Incrementar
l'orientació professional
de l'alumnat.

010.- Revisar tots aquells
processos per adaptarlos a les accions
diverses fruit de la revisió
del sistema.
011.- revisar tota la
documentació del centre
per verificar que duu la
marca AENOR
(organigrames, plana
web, oficis...)

DC050201-1

ACCIONS

PROCESSOS/ Responsable
PROJECTES

8,1,- Realització de
simulacres en els
distints torns en els
que el centre està
obert.
8.2.- Analitzar
mitjançant videos
i/o altres
gravacions els
errors comesos en
l'evacuació del
centre en els
simulacres.
9.1.- Incorporació
dins de les
reunions d'acollida
del mes de
setembre, de
reunions entre els
tutors de CCFF i
l'orientador.

PR0703

10.1.- Revisió dels
macroprocessos i
processos del
sistema per tal
d'actualitzar-los a
l'estat de gestió
actual.
11.1.- Revisió de la
documentació del
centre, per tal de
comprovar que
s'ajusta a la
normativa.

tots

Directora
Coord.Q

PR0402

Directora
Coord.Q

PR0205

Coordinadora
Autoprotecció

Orientador/
Cap d'estudis
de CCFF

INDICADORS
12-13

Temps
invertit en
l'evacuació
estigui dins
dels límits
establerts.
Valoració
enquestes
alumnat
Resultats de
les
enquestes.
Nombre
contactes
tutors CCFF
amb
orientador
Veurem
noves
revisions dels
processos
Veurem
noves
revisions dels
documents.
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Valor de
referència

Valor de
millora

Dins dels
límits

FREQÜÈNCIA
MESURA
1T
2T
3T

MITJÀ PER
FER MESURA
Revisions
trimestrals del
sistema

8

7

Revisions
trimestrals del
sistema

1

--

--

Revisions
trimestrals del
sistema

--

--

Revisions
trimestrals del
sistema

Recursos
necessaris

El mitjà per fer el seguiment periòdic de l'assoliment dels objectius generals del
centre, està planificat als distints plans de tasques (directora, cap d'estudis, secretària,
tutors, orientadora, coordinadors dels diferents projectes de centre...).
Dels resultats de la revisió del sistema (que inclouen les propostes de millora de
l'avaluació dels distints processos, propostes de la CCP, propostes de les memòries de
final de curs...) del curs 2011/2012 ens resten per tancar les següents propostes de
millora.

PM

Descripció

Responsable

96

Per tal de dinamitzar el pati i afavorir la participació de l'alumnat
es crearan al paviment zones de jocs tradicionals i autòctons.

Secretària

CAUSA
PENDENT
PRESSUPOST

DE

125 Oferir una jornada de portes obertes a l’alumnat de 4t ESO dels
centres concertats de la zona que no imparteixen batxillerat,
per donar a conèixer la nostra oferta post-obligatòria i així
captar nou alumnat

Equip directiu

Les discrepàncies entre
els membres del claustre
que hi havia a final de
curs, juntament amb els
retalls de l’administració,
van impossibilitar el trobar
una data adient.

141 Revisar el nou decret de drets i deures de l’alumnat, juntament
amb el projecte de mediació escolar imodificacions fetes durant
el curs 11/12 en el pla de convivència del centre per tal
d’incloure possibles canvis en el RRI (creació del procés
PR0207)

CCP

El tema del pla plurilingüe
va colapsar els altres
temes de la CCP i no vam
poder acabar amb la
revisió del RRI.

Aquestes propostes s'estudien en reunions d'equip directiu, i aquelles que són
viables se proposaran en aquesta PGA per a desenvolupar-se dins el curs 2012-2013.
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En la taula següent es detallen, indicant el número de l'objectiu que se li ha
assignat a la taula del punt anterior (2.- Actuacions per al curs 2012-2013).
Objectiu

PROPONENT

PROPOSTA DE MILLORA

RESPONSABLE ACTUACIÓ

A3.- Millorar els
resultats
acadèmics,
optimitzant els
recursos humans
del centre.

DPT.
MATEMÀTIQUES

-Organitzar els reforços i els desdoblaments des
de principi de curs.
-L'alumnat nouvingut no s'hauria de matricular per
edat sinó per nivell.
-L'optativa de taller de matemàtiques hauria de
ser és reduïda donat el caràcter de reforç que té.
-Fer efectiva la dinàmica dels grups flexibles a
primer cicle, afavorint l'intercanvi d'alumnes entre
grups.

Cap d'estudis/
equips educatius

A3.- Millorar els
resultats
acadèmics,
optimitzant els
recursos humans
del centre.

TUTORS DE
QUART 11_12

- Demanen que es faci una informació sobre els
Cicles de FP de Grau superior a més de les
informacions sobre les proves d'accés al cicles
Formatius de GS que s'han fet els dos darrers
anys.

Orientador

- S’ha de demanar a direcció que inclogui una
hora setmanal de coordinació entre tots el
participants de la secció europea, també amb els
professors de llengua anglesa implicats.

Equip directiu

A3.- Millorar els
resultats
acadèmics,
optimitzant els
recursos humans
del centre.

COORDINADORA
SECCIÓ EUROPEA S’ha de millorar el procediment de selecció de
ANGLÈS
l’alumnat, i si és possible, abans de la finalització de

cada curs, per tal d’aconseguir que els alumnes
tenguin coneixement de les matèries que faran el curs
vinent en llengua anglesa. Hi ha alumnes que no
haurien de participar del programa degut al seu baix
nivell en llengua anglesa, i d’altra banda, potser que
hagi alumnes amb un bon nivell en llengua anglesa
que se puguin incorporar al programa en qualsevol
moment. Fer les coses d’aquesta manera pot afavorir
la motivació de l’alumnat, tant dels que ja estan dins el
programa com dels que volen participar-hi.
O8.- Impulsar els plans
de seguretat i
emergència del centre.

COORDINADORA -S'ha de protocolitzar detalladament com actuar
AUTOPROTECCIÓ en les aules amb alumnat amb discapacitat de
mobilitat.
- Enguany se farà un anàlisi dels errors comesos
en simulacres anteriors.
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Comissió seccions
europees

Comissió autoprotecció

(aprovada pel Consell Escolar el dia 24 d’octubre de 2012)

Les millores DEMANDADES quant a infraestructures i recursos SÓN:

Departament demandant
FÍSICA I QUÍMICA

RELIGIÓ

EDUCACIÓ PLÀSTICA I
VISUAL

COORDINADORA
AUDIOVISUALS

Material demandat

- Poder disposar a l'aula desdoblament 13 (on habitualment FET
s'hi ubiquen els alumnes del primer de batxillerat de la
modalitat científic-tecnològica) d'un projector i pantalla. No
cal una pissarra digital.
- En el laboratori de física i química continua sent PENDENT DE PRESSUPOST.
necessària la campana d'extracció de gasos (almanco un
extractor de fums fet a una de les parets).
- S'haurien de revisar els televisors i DVDs de les aules FET
perque és un recurs molt útil i en algunes ocasions no ha
estat possible fer-lo servir.
- Ens agradaria poder gaudir d'una pissarra digital per
poder fer tasques amb els alumnes utilitzant els ordinadors
o bé introduir l'us d'un canó de projecció del que encara no
disposem així com una pantalla per fer les explicacions
més visuals i atractives. Recordar aquí que totes les
editorials han introduït com a materials didàctics l'us
d'Internet creant espais a la xarxa i/o Cds amb materials
que reforcen els recursos metodològics dins l'aula.
- Millorar l'estat dels tamborets, hi ha un parell trencats.
- Comprar una càmera digital per mor de no dependre
constantment de Na Pilar Aguiló.
- Comprar material fungible elemental com pintures al
tremp, caixes de llapis de colors, regles, escaires, tinta
xinesa, pinzells i qualque compàs.
–

–

COORDINADORA
AUTOPROTECCIÓ
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DISPONIBILITAT

FET

FET
PENDENT DE PRESSUPOST
FET

Quan sigui possible pel centre, seria necessari comprar FET
una bateria de la càmera fotogràfica ja que
darrerament, tot i després d'haver-la carregada una nit
sencera, la càmera s'apaga després d'haver fet
aproximadament 10 fotografies.
També seria necessari comprar un micròfon nou. El PENDENT DE PRESSUPOST
què millor anava i el fèiem servir en les reunions de
Claustre ja no funciona i costa més la seva reparació
que comprar-ne un de nou.

- Donar al personal de consergeria i secretaria llanternes PENDENT DE COMPRA
per a poder il·luminar els llocs que hagin de ser manipulats i
pel control del manat de claus.
- El manat de claus serà personal
FET
- Els coordinadors de planta haurien de tenir xiulet o PENDENT DE COMPRA
megàfon, per tal de no dependre només de la seva veu per
a donar les instruccions.
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(aprovada pel Consell Escolar el dia 24 d’octubre de 2012)

Tal com ja hem indicat en el diagnòstic inicial la valoració i seguiment d’aquest pla
d’actuació també serà revisat per la CCP de forma continuada al llarg de tot el curs. El
procediment per fer aquesta valoració serà el seguiment dels diferents plans de tasques .
L’equip directiu facilitarà prèviament la documentació oportuna per tal que els
membres de la CCP puguin analitzar i valorar el seguiment d’aquest pla d’actuació
(amb la col·laboració dels altres membres del departament), per després arribar a les
conclusions i consensos oportuns a les reunions.
Tot aquest sistema de seguiment, valoració i avaluació es veurà auditat de forma
interna una vegada durant el curs.

DC050201-1
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(aprovada pel Consell Escolar el dia 24 d’octubre de 2012)

3.- Horari general del Centre
3.1.- Calendari i horari general del centre
El Centre romandrà obert de les 7.50 a les 22:00 hores de dilluns a divendres,
ambdós inclosos.
Hem elegit com a dies no lectius els dies 2 de novembre de 2012 i el 4 de març
de 2013.
Els dies 21 de desembre de 2012 i 27 de març de 2013 (dies d'inici de
vacances de Nadal i Pasqua, respectivament), s'organitzaran les activitats lectives
fins a les 13:00h i les 19:00h respectivament (BOIB del 14 de juny de 2012 sobre el
calendari escolar).
L'alumnat realitzarà les activitats lectives dins l'horari de funcionament del Centre,
exceptuant cada dimecres, que finalitzaran les classes a les 12.55 hores. Així mateix les
activitats extraescolars també es faran en aquest horari.
Ja fa un parell de cursos que l'alumnat de batxillerat queda els dimecres de 13 a
15,00 hores a entrenar i jugar al futbol. Hi ha un compromís escrit dels que hi participen
de no alteració de l'ordre. A més el curs passat ja van iniciar una tanda de partits (anada i
tornada) amb l'alumnat de Ses Estacions.
L’orientador té disponibilitat horària en connexió amb les tutories de l'alumnat, per
tal de poder fer un seguiment directe dels grups, amb la col·laboració de Caporalia
d’Estudis. A més d'altres cites que pugui concertar en horari d'horabaixa, l'orientador
roman al centre els dijous horabaixa.
El Centre disposa d'una biblioteca amb horari de funcionament de les 9,00 a les
14,00 hores, de dilluns a divendres. Cada horabaixa obrim la biblioteca per si l’alumnat
del matí o de l’horabaixa la vol emprar com a lloc d’estudi (també serveix de lloc d’estudi
de l’alumnat de l’escola oficial d’idiomes (EOI) cada dia a partir de les 15:30h).
Hem consolidat la figura de la coordinadora de biblioteca: Marisol Palacios, cap de
departament de llengua castellana.
Les oficines del Centre (secretaria) romanen obertes de les 8,00 a les 15,00 hores,
de dilluns a divendres, ambdós inclosos, i amb atenció al públic de les 09,00 a les 13,00
hores. Així mateix, el personal de secretaria fa feina els horabaixes que es necessiten per
tal d'aconseguir l'acompliment dels terminis fixats. En horari d'horabaixa, romanen a la
DC050201 PGA
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secretaria el cap d'estudis adjunt d'horabaixa i la secretària (en horari convingut per tal de
no deixar en cap moment l'institut sense un membre de l'equip directiu).
L'Institut compta amb un servei de bar que roman obert des de les 7,30 hores a les
13,30 hores els matins (excepte els dimecres que es tanca a les 11,30 hores) i de les
16,00 fins a les 18,30-19:00 (com a màxim hores) els horabaixes de dilluns a divendres.
3.2.- Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre (alumnat i
professorat).
L’elaboració dels horaris de l’alumnat s’intenta adaptar a criteris pedagògics de
distribució de matèries al llarg de la jornada, atenent a la seva dificultat. Aquest criteri ve,
a la pràctica, determinat per la dificultat de realitzar horaris amb les disponibilitats de
professorat de les diferents àrees, d’espais, i amb el nombre d’alumnat.
Es creen mecanismes, dins els horaris, per atendre les necessitats de reforç i
desdoblament derivades del tractament a la diversitat: suports a l’alumnat de NEE
(integració i compensatòria), nouvinguts amb desconeixement de les llengües oficials
(PALIC), diversificació curricular i desdoblaments.
A més de les dificultats abans esmentades, els horaris tenen el repte de connectar
tots els grups de les seccions europees amb un altre grup de referència (per si algun
alumne dels programes internacionals volgués sortir de la Secció Europea).
La necessitat de cobrir el major nombre d’hores d’atenció a l’alumnat amb NEE,
per part dels dos professors de què disposam, obliga a una distribució d'ells entre un
nombre reduït de grups a cada nivell. Les àrees on es prioritza la intervenció de l’equip de
suport són: català, castellà, matemàtiques (prioritàriament), ciències naturals i ciències
socials... Els suports es fan dins i/o fora de l’aula depenent de les característiques de
l'alumnat i de la matèria que s'imparteix.
Es garanteix la major cobertura possible per a atendre a l’alumnat en cas de
l’absència del professorat, a través de l’organització de guàrdies i guàrdies de biblioteca
que es consignen a l’horari individual del professorat com a hores complementàries. Així
mateix, ja està totalment implantat que, quan un professor ha de faltar de forma
prevista, ha de deixar feina per a fer el seu alumnat (bé dins de la seva casella, bé
grapat a la sol·licitud de permís).
DC050201 PGA
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Els horaris de grups i de professorat s'elaboren d'acord amb els criteris pedagògics
que se revisen cada curs en el claustre del mes de juny.
Els que se van aprovar al claustre del 28/06/2012 foren:
1.- Es confeccionaran els grups atenent els distints programes i projectes del
centre (integració, compensatòria, seccions europees, pla d'acolliment lingüístic...).
2.- S’intentarà, sempre que es pugui, que les assignatures que s’imparteixen de 14
a 15 hores no siguin sempre les mateixes.
3.- S’intentarà, sempre que es pugui, respectar l’alternança en les assignatures,
sobretot en aquelles que són de 2 hores setmanals.
4.- Es confeccionaran els horaris del professorat atenent sempre que sigui possible
a les seves desiderates.
5.- En els cicles formatius es respectaran les franges horàries.
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3.3.- Calendari d'avaluacions (aprovat pel Claustre 26/09/12)
AVALUACIÓ ZERO
ESO
Terminis

BATX

CCFF

22 d’octubre de 2012 a les 15:00 hores
23, 24 i 25 d'octubre

Juntes d’avaluació

Lliurament
A l’hora de tutoria de la setmana corresponent o el
informes/butlletins
dia de la reunió de pares*
La reunió de pares de primer d'ESO és el dia 13/09/2012 a les 20:00h
*La reunió de tots els pares serà el dia 30 d’octubre a les 20.00 hores.
AVALUACIÓ PRIMERA
ESO
BATX
3 de desembre de 2012 a les 08.00 hores

Terminis

3, 4 i 5 de desembre de 2012

Juntes d’avaluació
Lliurament
informes/butlletins

A partir de dia 7 de desembre de 2012
(a discreció dels tutors)

CCFF
11 de desembre
13 de desembre
14 de desembre

AVALUACIÓ SEGONA
ESO
Terminis

BATX

CCFF

11 de març de 2013 a les 08.00 hores

15 de març

11, 12 i 13 de març de 2013
A partir del 14 de març de 2013
(a discreció dels tutors)

18 de març

Juntes d’avaluació
Lliurament
informes/butlletins

19 de març

AVALUACIÓ TERCERA o de JUNY
ESO
Terminis

BATX

19 de juny de 2013 a les 08.00 hores
19, 20 i 21 de juny de 2013

Juntes d’avaluació
Lliurament
informes/butlletins

24 de juny de 2013

CCFF
21 de juny
24 de juny
25 de juny

(resten pendents de concretar les juntes de 2n de Batxillerat)
AVALUACIÓ SETEMBRE (pendent de confirmar)
ESO
Terminis

BATX

CCFF

Juntes d’avaluació
Lliurament
informes/butlletins

Els horaris de les avaluacions s’enviaran per correu electrònic als membres
del claustre i s'exposaran al taulell d’anuncis de la sala de professorat almanco
amb uns dies d’antelació.
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25

3.4.- Mesures per a l'optimització i l'aprofitament dels espais i recursos
Les mesures per a optimitzar i aprofitar de forma òptima els recursos del centre, ja
van començar en la confecció dels horaris. Sense prescindir dels desdoblaments i suports
s'han oferit menys optatives i s'han tancat horaris del professorat a més de 20 hores
lectives.
Així mateix, el professorat PT que compta amb pocs alumnes de necessitats
educatives especials (1r B i 2n B), també dóna suport al de necessitats educatives
específiques (1r C i 2n C), si escau. Per tal de rendibilitzar els recursos humans se fan
agrupaments flexibles de català (només a segon), castellà i matemàtiques. El curs
2012/2013 comptarem amb mig professor menys d’atenció a la diversitat. Així
concentrarem novament els suports al primer cicle de l’ESO. La proposta d'hores amb
suport educatiu pel curs 2012/2013 és de:

Hores de suport

CAT
CAS
MAT
CCSS
CCNN
EPV
MUS
TOTALS

1B
4
4
3
3
3
3

1C
4
4
3
3
3
3

2B
4
4
4
3
3

2C
4
4
4
2
2

23

18

16

3
23

80 hores
Els espais del centre estan prou aprofitats i queden relacionats a continuació:
Un total de 21 aules (totes menys 1) de mida normal són cedides a l'Escola Oficial
d'idiomes.
Ens queden un parell d'aules de dimensions menors (fins a 12-15 alumnes) que
cedim segons disponibilitat. En aquest moment:
ORGANISME

AULES
OCUPADES

HORES

DIES

PERIODE

Ajuntament de Palma,
serveis socials Ses
Estacions

poli4

18:00-19:30h

Dimarts i dijous

Del 9 d'octubre 2012 fins
a 6 de juny de 2013

DC050201 PGA

26

4.- Desenvolupament (i/o modificacions als documents)
Un dels objectius d’aquest equip directiu, ja des d’un principi, va ser potenciar no
tan sols la participació sinó també la capacitat de decisió del professorat a través dels
seus departaments. L’equip directiu ha de traçar les directrius del centre però no interferir
en la capacitat de decisió de la CCP.
L’equip directiu, juntament amb l’orientador, la coordinadora de qualitat i/o
qualsevol altre/a coordinador/a, detecta unes necessitats a cobrir (o uns projectes
institucionals a modificar per adequar-se a les noves necessitats del Centre o a una nova
llei). En una primera reunió informa a la comissió pedagògica, que també hi aportarà totes
aquelles propostes que hagin sorgit en els departaments didàctics. D’aquesta reunió
sortirà un pla de treball per al curs.
Els caps de departament assabenten els membres del seu departament de les
tasques i decisions a prendre. En successives reunions es consensuaran els recursos,
mesures i altres disposicions.
L’equip directiu proposa, amb tot el que s’ha discutit a la CCP, un esborrany al
claustre per tal d’aprovar-lo. Si són modificacions significatives se n’informa al consell
escolar. En qualsevol cas, el Consell Escolar n'és informat a final de cada curs. El pla de
feina de la CCP pel curs 2012-2013 és el següent:
A les CCP marcades amb * se concretaran els plans de feina de les sessions de
gener a juny de 2013.

Tasca
1.- Planificació tasques curs

Temporització
OCTUBRE

Responsable
Directora

2.- Avaluació processos que anam tancant:
acollida, assignació càrrecs i horaris...

NOVEMBRE

Caps departament

3.- Nou model d'amonestacions.

NOVEMBRE

Caps departament

4.- Incorporació del PR0207 al sistema de
gestió del centre.

NOVEMBRE/
DESEMBRE

Comissió de
convivència/Mediació

5.- Avaluació processos: avaluació zero,
primera, segona...
6.- Avaluació i propostes de millores
departamentals resultats avaluació
diagnòstica de 2n ESO curs 11/12
-Avaluació i propostes de millora dels
departaments de l'avaluació diagnòstica de 4t
ESO del curs 11/12
7.- Actualització del ROF
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Caps departament

DESEMBRE/
GENER

Caps departament

FEBRER/MARÇ
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Directora

Tasca

Temporització

Responsable

8.- Revisió criteris titulació i promoció d'ESO
(NP implica alguna cosa o no).

FEBRER/MARÇ

Caps departament

9.- Revisió criteris titulació i promoció de BTX
(NP implica alguna cosa o no).

FEBRER/MARÇ

Caps departament

10.- Consens sobre com incloure la nota del
projecte d'investigació de batxillerat en la nota
final de l'alumnat de segon.

FEBRER/MARÇ

Caps departament

11.- Revisió PCC (incloure el nou CCFF i
actualització de les optatives que impartim).

MARÇ

Caps departament

12.- Com reflectim la nota del projecte
d'investigació de BTX.

MARÇ

Caps departament

ABRIL/MAIG

Caps departament

JUNY

Caps departament

13.- Revisió documentació reclamacions,
segons full d'orientacions d'inspecció.
14.- Avaluació tasques fetes a la CCP i
proposta curs següent.
15.- Altres...

4.1.- Projecte Educatiu
Dins del Projecte Educatiu hi formen part molts de documents i plans del centre. És
per això que es veu revisat anualment. El grau de revisió també inclou fer quantificable el
grau d'assoliment, un cop revisades les necessitats reals d’espai, de recursos materials,
humans i de problemes de comunicació i/o relació.
Així mateix recordar que el centre disposa d’un Pla d’Evacuació del Centre i se va
crear un Pla d’Autoprotecció. Està previst per aquest curs seguir fent feina en aquest
sentit fins arribar a crear una cultura d’autoprotecció.
4.2.- Projecte Lingüístic
Enguany hem canviat de coordinador del projecte lingüístic. La primera mesura per
a potenciar l'ús del català com a llengua vehicular del centre serà intentar acabar la reunió
de pares en català. Després de la reunió es farà un petit refrigeri per tal de crear un espai
de relacions informals entre les famílies i el professorat i perquè les famílies puguin
intercanviar impressions. Si cal, després de la presentació de la directora, es farà una
versió en castellà tot aprofitant el temps del refrigeri.
Així mateix el projecte lingüístic serà novament revisat, actualitzant les dades de
l'ús que es fa del català en els distints departaments a l'hora d'impartir classes.
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Se prioritzarà a totes les reunions l'ús de la llengua catalana com a llengua
vehicular del centre.
4.3.- Pla atenció a la diversitat
En aquest curs escolar el programa de compensació educativa es donarà NOMÉS
al 1r cicle d'ESO.
La majoria de l'alumnat procedeix del "CP Gabriel Alzamora" , "Jafudà Cresques",
"Son Canals", "Sta. Isabel", “Sa Casablanca” (són els col·legis adscrits a Palma-Tren) i
altres concertats de la zona (Sant Agustí, Sant Francesc, Sant Felip Neri, Sta Mònica...).
Aquest curs durem a terme una organització semblant a la del curs anterior, i així
rebran el suport dins l’aula i fora de l'aula, i a vegades ajuntant alumnes dels dos
programes d'atenció a la diversitat (NEE i COM) per tal d'optimitzar els recursos humans.
D'aquesta manera se procurarà que els alumnes rebin suport de Matemàtiques, de
Castellà, de Català, prioritàriament i de Socials, Plàstica i Ciències de la Natura i altres,
sempre que se pugui. Sempre tenint en compte la conflictivitat i el nivell curricular dels
distints grups (com ja hem detallat al punt 3.4.-).
És una dinàmica nova d'actuació del professorat i aleshores és evident una
màxima coordinació entre tot el professorat implicat. Per tal de reforçar al màxim la
comunicació entre el professorat titular de les matèries i el professorat de suport, enguany
s'han inclòs dins dels horaris reunions del professorat PT i AD amb els diferents
professors als quals comparteixen la docència dels grupos. Això ha suposat una gran
pèrdua de professorat per fer guàrdies.
L’equip de suport d’aquest IES tindrà per finalitat facilitar que l’escola sigui un àmbit
inclusiu que permeti a l’alumnat de compensatòria gaudir de les situacions generals i
comunes per al desenvolupament de les seves capacitats. Entenem la diversitat com a
riquesa cultural. I així se potenciaran les aptituds de cada alumne/a per desenvolupar el
caràcter diferenciador de cada persona.
El centre escolar, entenem, és un marc de majúscula importància per tal
d’equilibrar les relacions humanes entre col·lectius, afavorint la riquesa cultural que
implica la integració de tots els membres i rebutjant tot tipus d’assimilació i discriminació.
És per tot això que l’Objectiu General del Projecte resta definit com: “Establir
relacions equilibrades i constructives entre els alumnes pertanyents a diferents situacions
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socials, culturals, ètniques... afavoridores de l’intercanvi enriquidor i rebutjadores de la
discriminació”.
En definitiva el que s’intenta és garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en
educació, el que implica haver de posar en marxa mesures positives perquè les
desigualtats i desavantatges socials o culturals que determinats alumnes pateixen no
acabin convertint-se en desigualtats educatives.
Els objectius específics que ens proposem són els mateixos que cursos anteriors,
ja que considerem que són objectius vàlids i fonamentals, que s’han de tractar de forma
helicoïdal per aconseguir el seu assoliment.
Objectius actitudinals.
A1 – Fomentar actituds de respecte cap a la diversitat. Valorar la diferència
explicitant les diferents identitats culturals presents en el Centre.
A2 - Desenvolupar la sensibilitat positiva vers la diferència i l’actitud crítica vers les
discriminacions.
A3 - Fomentar actituds socials positives.
A4 - Ajudar a superar les dificultats que representen per a molts d’alumnes
l’acceptació de les normes de convivència, de classe, etc.
A5 - Crear un clima atractiu i de confiança pels alumnes amb carències.
A6 - Aconseguir l’assistència i puntualitats màximes.A7 - Potenciar l’assoliment i
respecte de la normativa general del Centre.
Objectius procedimentals.
B1 -Potenciar el diàleg com a instrument per solucionar els problemes de
convivència.
B2 -Aconseguir l’adquisició d’hàbits de treball: potenciar la col·laboració (treball en
grup), i l' assoliment amb responsabilitat del treball assignat.
Objectius conceptuals.
C1 -Consolidar els coneixements i aprenentatges bàsics.
C2 -Anivellar els coneixements i aprenentatges dels alumnes a la seva edat i cicle.
C3 -Aprendre a viure en societat utilitzant els aspectes pràctics i usuals de la vida
quotidiana.
C4 - Assolir el màxim possible dels objectius mínims programats.
Els instruments que utilitzarem per tal d’aconseguir aquests objectius seran
fonamentalment:
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a) Reforços:
- en petits grups fora de l'aula.
- dins el grup classe.
b) Adaptacions curriculars individuals.
Organització
Després de rebre els informes de l’alumnat dels centres d’origen i seguint la
promoció dels alumnes del Centre acollits en el programa i també altres que ostentin un
alt grau de desnivell respecte al grup classe al qual pertanyen, se distribueixen els grups
als cursos abans esmentats (1B, 2B per l'alumnat NEE i 1C i 2C per l'alumnat de
compensatòria).
Conjuntament, el DO i els altres professionals implicats elaboraran les ACIS.
Aquests alumnes estaran integrats en el seu grup classe, participant en la mateixa
dinàmica que els seus companys; i rebran el suport dins o fora de l’aula amb una
professora de suport per facilitar l’adquisició i reforç d’aprenentatges instrumentals.
El suport es farà dins l’aula ordinària de forma coordinada amb el professorat, i
fora de l’aula es treballaran alguns continguts concrets segons l'horari establert.
A les assignatures de Llengua Catalana, Castellana i Matemàtiques, es faran grups
flexibles.
Les coordinacions entre el professorat del programa es faran de manera contínua
per poder tractar l'absentisme, les necessitats socials i tots els aspectes que afecten al
ple desenvolupament d’aquest alumnat.
Tasques de les professores del programa
Seguiment del nivell d’adaptació socio-afectiu de l’alumnat del programa dins de la
Comunitat Escolar, a partir del contacte quotidià d’aquest alumnat amb el professor/a
tutor/a i amb la resta de companys.
Detectar a partir de l’intercanvi d’informació amb el professor/a, tutor/a les
possibles problemàtiques a nivell escolar, salut, etc.
Concretar un pla d’hàbits saludables.
Fer una avaluació inicial al possible grup d’atenció per establir el programa
d’actuació en coordinació amb els altres professors.
Proposar juntament amb l'equip educatiu a Caporalia d’Estudis el grup d’alumnes
objecte d’atenció directa.
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Elaborar conjuntament amb tots els professors implicats les ACI per a cada alumne
que ho necessiti.
Dur a terme les activitats de suport d’acord amb les ACI utilitzant estratègies útils i
adequades.
Vetllar per la continuïtat de l’escolarització dels alumnes en el crític moment del
canvi d’etapa.
Coordinació amb la resta dels components del departament d’orientació i amb els
tutors de cada grup-classe .
Participar en l’avaluació/promoció d’aquest alumnat i l’orientació quan surtin del
Centre.
4.4.- Pla d'acollida
Fa dos cursos vam revisar el projecte d'acolliment lingüístic per tal d'adaptar-lo a la
nova realitat del centre (tant de professorat com d'alumnat), a les necessitats del centre i
a la disponibilitat de recursos (recordem que quan vam elaborar el primer PALIC
comptàvem amb la figura d'un professor sencer per a atendre a l'alumnat i en aquests
moments només disposam de 9 hores -mig professor-).
4.5.- Reglament d'organització i funcionament del centre
El curs passat ja vam detectar la necessitat de modificar l'actual Pla de
Convivència per tal d'adequar-lo a les demandes actuals i per promoure una convivència
pacífica: calia partir d'una anàlisi del que era vigent, dels conflictes habituals al centre,
dels objectius que estaven previstos i proposar-ne de nous.
Creiem que la millor opció és una revisió feta per professionals dels diferents
departaments, per tal de promoure la participació, que és un pilar fonamental de la
convivència i des del qual es preveu obtenir un consens que faciliti l'impuls i l'èxit dels
objectius que es fixaran. Es tracta d'elaborar una proposta per presentar a la Comissió de
Convivència oficial, formada per l'orientador, la directora, la cap d'estudis, un representant
del claustre, una mare, una alumna i una representat del personal no docent, que aprova
anualment el Pla i la memòria final. Aquesta proposta inclou una sèrie de mesures
preventives per evitar conflictes, encaminades a promoure una convivència que es
caracteritzi per la participació, per l'adquisició d'una sèrie d'estratègies individuals i de
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grup per disminuir les conductes i actuacions disruptives, que dificulten la concentració
necessària per a l'aprofitament de les classes.
Així mateix, cal preveure protocols d'intervenció, alternatius i/o complementaris a les
mesures disciplinàries, amb continguts educatius, que assegurin la integritat, física i moral
de la part-víctima dels conflictes i que vagi encaminada, alhora, a procurar el restabliment
de la part-agressora de manera que no es repeteixin les conductes conflictives i que les
dues parts puguin continuar convivint.
Amb aquesta finalitat alumnes i professorat han seguit durant dos cursos una
formació encaminada a l'obertura d'un Servei de Mediació Escolar que començà a
funcionar el curs passat i que enguany es consolidarà amb la incorporació de nous
membres per als quals està prevista una formació interna.
El pla de convivència del centre ha estat revisat a la comissió de convivència en
reunió ordinària el dia 15 d'octubre de 2012, i s'adjunta a l'annex 3.
4.6.- Altres
Seguirem amb els projectes de seccions europees en anglès i en francès.
(programacions figuren com a annex 13 a la PGA)
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5.- Pla per a l'avaluació, el seguiment i la valoració dels resultats acadèmics.
Des del GESTIB, s’extreuen els resultats acadèmics que es valoren i es tenen en
compte en cadascun dels apartats de la PGA. En aquesta tasca hi estan involucrats
especialment l’orientador i l’equip directiu (representat per Caporalia d’estudis, que aporta
dades sobre conflictivitat, i dades de l’absentisme escolar). Les dades se comparen amb
les d’anys anteriors i se'n fa l'anàlisi i avaluació oportunes.
Com es desprèn del calendari d'avaluacions, hem dividit el curs escolar en cinc
períodes: avaluació zero, avaluació una, avaluació dues, avaluació de juny i avaluació
extraordinària de setembre. Cadascun d'ells va seguit del lliurament d'informe i/o
qualificacions numèriques per a la informació de les famílies.
Una de les tasques de la CCP és, mitjançant els caps de departament, fer una
anàlisi dels resultats obtinguts per l'alumnat a cada grup i a cada matèria després de cada
avaluació. Aquesta anàlisi es fa en un document compartit que se va emplenat i coneixent
per part de la resta del professorat (representats pels caps de departament). Aquesta
manera de fer feina dóna la possibilitat immediata de visualització dels resultats i
propostes de la resta dels departaments amb una gran disminució de paper emprat i de
feina de recopilació dels diferents anàlisis. El pla per a l'avaluació, seguiment i valoració
dels resultats acadèmics se pot resumir de la següent manera:

Seguiment i valoració dels resultats acadèmics
1r

Se prepararen les juntes d'avaluació entre els tutors, caporalia d'estudis i el departament
d'orientació.

2n

Els tutors fan la preavaluació amb els alumnes a l'hora de tutoria. Recullen i recopilen les
dades per a la junta (a l'avaluació zero i a la de setembre no hi assisteixen els delegats).

3r

Es fan les juntes d'avaluació amb els equips educatius, tutors, orientadora i membre de
l'equip directiu.

4t

Els caps de departament recopilen les dades dels diferents membres del departament.

5è

S'inclouen les dades dels diferents departaments al document compartit amb la directora

6è

Se debaten les dades que tothom coneix a la CCP. Se n'extreuen conclusions.

7è

Es formulen accions preventives (AP) (en els casos d'alumnes, grups...) que se consideri
que estan en risc de no aconseguir els mínims proposats per a final de curs.
Es formulen accions correctives (AC) pels casos de l'alumnat que directament no ha
assolit els mínims previstos.
Es donen propostes de millora (PM) del procés d'avaluació passat (després de cada
avaluació), per tal d'anar cap a la millora contínua.
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Totes aquestes AP, AC, PM no són més que:
−

canvis de distribució d'aula

−

reagrupaments d'alumnes (i/o inclusió d'alumnat als programes de diversificació

curricular a l'avaluació zero si escau).
−

augment de les hores de suport i/o desdoblament d'algunes matèries

−

inclusió i/o exclusió de determinats alumnes dels programes de suport educatiu

−

augment del contacte amb les famílies

−

canvis en algunes de les activitats de tutoria

−

canvis metodològics puntuals en algunes matèries i/o grups i/o nivells

−

apertura de protocols d'exclusió de risc social, absentisme...

−

selecció d'alumnat per a ensenyaments compartits (ALTERs), programes d'iniciació

professional (PQPIs o CAPIs)...
−

...
6.- Annexos que s'han d'adjuntar

Annex 1.- Programacions didàctiques, programacions d'aula
i adaptacions curriculars, pla d'actuació de l'equip de suport.
Estan a la vostra disposició a la plana web del centre.
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Annex 2.- Pla de formació del professorat.

CURS 2012/2013
Denominació del curs
Presentació dels projectes
desenvolupats al centre

Dates
i
horari
Horari lectiu
Setembre 12

FORMACIÓ INTERNA
Característiques

Avaluació de la formació

Observacions

~5h presentació
projectes

Enquestes

Obligatori
professorat novell
S’avaluarà amb
l’enquesta d’acolida
Obligatori
professorat novell
Recordatori
professorat centre
Obligatori per a tot el
professorat

Formació en el sistema de gestió
del centre

Horari lectiu
Setembre 12
fins a juny 13

2h gestió de qualitat
~2h durant el curs

Menys de 5 incidències amb l'ús de la
documentació del sistema de gestió.

Formació en el sistema
d'autoprotecció

Horari
lectiu
Setembre 12
fins a juny 13
Horari
lectiu
Setembre 12

~2h durant el curs

Resultat de l'anàlisi dels simulacres

~20h durant el curs

Ús de les aules amb pissarra digital,
carretons mòbils.
Ampliació de les aules virtuals
a l'entorn Moodle

Formació en l'ús de les noves
tecnologies

fins a juny 13
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Obligatori
professorat novell
Voluntari resta del
professorat centre

(aprovada pel Consell Escolar el dia 24 d’octubre de 2012)
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(aprovada pel Consell Escolar el dia 26 d’octubre de 2012)
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Introducció
La convivència al nostre institut, com a qualsevol altre tipus d'institució, comporta un determinat model de
convivència, que serà el resultat de factors diversos com ara: l'organització del centre, els sistemes de relació, les
habilitats dels seus membres per relacionar-se amb els altres, per expressar els seus punts de vista i sentiments, de
les pautes per afrontar els conflictes, de les expectatives socials i educatives, etc.
L'aprenentatge d'un determinat model de convivència és inherent a qualsevol procés educatiu, per tant, convé que
reflexionem sobre el model que volem oferir, i que planifiquem una sèrie d'actuacions, sempre en coherència amb
la normativa actual, per tal d'aconseguir els objectius prevists.
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Aquest Pla de Convivència recull una anàlisi de la percepció de la convivència al centre, el conjunt de normes de
convivència, els objectius que es pretenen assolir, algunes iniciatives que hem previst per aconseguir els objectius, i
els protocols d'intervenció en els casos de conflicte o d'assetjament.

En definitiva, el que es pretén és garantir el dret fonamental dels alumnes a sentir-se segurs al
centre, i a propiciar un ambient en què tothom s'hi trobi bé i que afavoreixi uns resultats
acadèmics positius i una educació integral de qualitat.
A.-CARACTERÍSTIQUES I ENTORN DEL CENTRE EDUCATIU
1.- Descripció de les característiques del centre:
L’IES Arxiduc Lluís Salvador és un centre situat a prop de la Plaça Espanya, en una zona molt
comercial i que recull barris on viu població de molts diversos orígens (especialment el barri de
Pere Garau, el barri dels Hostalets i part de Ciutat Antiga.) Aquesta diversitat es trasllada,
doncs, a dins el centre.
Tenim alumnes d’ESO, BATX i CCFF. En total hi ha al voltant de 600 alumnes que procedeixen
d'uns 25 països d'arreu del món. El centre està fent un esforç de gestió d'aquesta diversitat, la
qual cosa és totalment necessària perquè es pugui aconseguir l'objectiu prioritari i general: que
tot l'alumnat es trobi a gust i segur per poder obtenir uns resultats acadèmics satisfactoris i una
educació de qualitat, i perquè no hi hagi problemes de convivència que dificultin l'assoliment
d'aquest propòsit. En aquest sentit, el curs passat es va posar en marxa un nou programa
d'acollida, coordinat per en Guerau Olives en el qual participa professorat per impartir un
programa especial a l'alumnat nouvingut, no només de català sinó també de CCSS,
Matemàtiques i CCNN. Aquest curs les retallades que pateix el sistema educatiu han provocat
que el centre no compti amb professorat suficient per atendre aquests alumnes, amb la qual
cosa serà molt és difícil que puguin assolir els seus objectius acadèmics.
El claustre està format per 70 professors i professores. Disposam de 2 persones a Secretaria, 2
a Consergeria (més un conserge els horabaixes) i 3 de neteja.
Quant als espais, a la planta baixa trobam: el pati (on han de davallar tots els alumnes en els
temps d'esplai), el gimnàs (que fa de sala d'actes, si cal), la biblioteca, dos tallers de tecnologia,
una aula de música, les dependències de Secretaria, els despatxos de la directiva i del
Departament d'Orientació, a més de dues aules que gestiona aquest Departament; finalment, hi
ha un espai de mediació, que també és emprat com a sala d'atenció a les famílies. Al primer pis
40
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hi ha 9 aules (més una aula per 8-10 alumnes), una aula d’informàtica i 2 tallers. Al segon pis hi
ha 6 aules, 2 laboratoris, dues aules de plàstica, 4 aules pels BATX i 2 aules petites (per 8-10
alumnes).
Pel fet que el nostre institut era un antic centre de primària, els passadissos són una mica
estrets i hi ha aglomeració d’alumnes, especialment a la primera planta, on es troben les aules
de primer cicle, durant els canvis de classe, quan hi ha alumnes que circulen en direccions
diverses. S'està fent un esforç per aprofitar aquesta dificultat perquè els alumnes s'acostumin a
circular amb ordre i evitar, així, els incidents que es poguessin produir.
Tenim càmeres de seguretat al pati, a l'entrada i a l'aparcament, les cintes de les quals es
conserven durant una setmana.
Al PEC explicam amb més detall quines són les característiques del nostre entorn.

2.- Diagnòstic actual de la convivència del centre
2.1.- Enquestes sobre la percepció de l’alumnat i del professorat sobre la convivència al centre
El mes de maig de 2007 es van passar unes enquestes al professorat i a l’alumnat per valorar
quin era llavors el punt de partida quant a percepció del clima escolar i de la convivència del
centre.
El curs passat teníem previst realitzar una actualització de les dades; amb aquesta finalitat reférem l'enquesta
adreçada al professorat que reproduïm a continuació i la passàrem mitjançant els formularis de documents de
Google. Per motius diversos no es pogueren actualitzar ni passar les adreçades a l'alumnat. Aquesta tasca esdevé,
doncs, un dels objectius del pla d'enguany.

Els resultats d'unes i de les altres són els que es poden veure a la taula corresponent (l’alumnat
de segon de batxillerat estava en període d’exàmens i l’alumnat de cicles formatius estava bé en
període d’FCT o en període d’exàmens i no se’ls va passar l’enquesta).
Aquests són els models d'enquesta de l'alumnat i del professorat.
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ENQUESTA ALUMNAT CONVIVÈNCIA

CURS/GRUP:_______
ATENCIÓ ALUMNAT
1.- Atén Caporalia d'Estudis les teves demandes i/o queixes?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a l'apartat Altres
Sí
No
No he anat mai a Caporalia d'Estudis
Altres:
2.- Atén el professorat les teves demandes i/o queixes?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a l'apartat Altres
Sí
No
Altres:
3.- Atén el tutor/a les teves demandes i/o queixes?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a l'apartat Altres
Sí
No
Altres:
4.- Atén el Departament d'Orientació les teves demandes i/o queixes?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a l'apartat Altres
Sí
No
No he anat mai al Departament d'Orientació
Altres:
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
5.- Es resolen satisfactòriament els teus problemes?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a l'apartat Altres
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Sí
No
Altres:
6.- Et sents segur/a a l'aula?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a l'apartat Altres
Sí
No
Altres:
7.- Et sents segur/a als passadissos?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a l'apartat Altres
Sí
No
Altres:
8.- Et sents segur/a al pati?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a l'apartat Altres
Sí
No
Altres:
MESURES CORRECTIVES
9.- Penses que són correctes els càstigs que s'imposa a l'alumnat que incompleix les
normes de convivència?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a l'apartat Altres
Sí
No
Altres:
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Enquesta 2007_ RESULTATS AFIRMATIUS (expressats en %) DE L’ENQUESTA DE
CONVIVÈNCIA PASSADA A L’ALUMNAT
ATENCIÓ ALUMNAT

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

4.- Et
sents
segur/a
al pati?

5.- Et sents
segur/a als
passadissos?

MESURES
CORRECTIVES

1.- S’atenen
les vostres
demandes /
queixes a
Caporalia
d’Estudis?

2.-S’atenen els
vostres
problemes al
Departament
d’Orientació?

3.S’intenten
solventar els
vostres
problemes /
dubtes?

6.- Els càstigs
que s’imposen
a l’alumnat que
reincideix en
l’alteració de les
normes de
convivència,
penses que són
correctes?

1r
ESO

91,8

79,5

93,2

93,2

91,8

91,8

2n
ESO

69,0

81,0

86,2

94,8

91,4

67,2

3r
ESO

88,7

84,9

92,5

98,1

94,3

77,4

4t
ESO

94,6

94,6

98,2

89,3

78,6

85,7

BATX1

84,4

84,4

93,8

96,9

93,8

68,8

ENQUESTA PROFESSORAT CONVIVÈNCIA____2010/2011
GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE
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1.- Pensau que les mesures correctives per l'incompliment de les normes de convivència
són les més adients?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a Altres

Sí
No
Altres:
2.- Creieu que són efectives?
Si la resposta és NO, digues-ne els motius a Altres

Sí
No
Altres:
3.- Teniu algun problema per fer classe amb normalitat?
Si la resposta és SÍ, digues-ne els motius a Altres

Sí
No
Altres:
4.- Podeu oferir alguna proposta per millorar la convivència al centre?

RESULTATS AFIRMATIUS (expressats en %) DE L’ENQUESTA DE CONVIVÈNCIA
PASSADA AL PROFESSORAT al juny del 2011.
1.- Penses que 2.- Creus
les mesures
que són
correctives per efectives?
l'incompliment
DC050201-1

3.- Tens
algun
problema
per fer
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4.- Pots oferir alguna proposta per
millorar la convivència al centre?
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de les normes
de convivència
són el més
adients?

classe
amb
normalitat?

•
Hem de confiar en el pla de convivència
que es posarà en marxa a partir del proper curs.
S'ha de veure com funciona i a partir d'aquí fer ja
propostes més concretes
•
Aulas-grupo en lugar de aulas materia.
Plan de trabajo para aquellos alumnos
conflictivos: barrer el patio, crear un huerto, leer
un artículo del periódico y hacer un resumen, un
cuento... Algo que suponga una carga y por lo
tanto no sea simplemente ir a la biblioteca a
cruzarse de brazos.
•
Continuar amb la línia d'implicació dels
pares. És la més costosa, però és l'única que
pot donar fruits. I mantenir, de cara a l'exterior,
una aparença d'instititut disciplinat i fins i tot
rígid. A mi em funciona a les classes!

SÍ

54,00%

57,00%

7,00%

•
No. Crec que s'està fent el que és
possible, i a vegades el comportament incorrecte
és la manifestació d'un problema més profund
en el que han de formar part més institucions i la
família sobre tot.
•
Crec que la convivència al centre és prou
bona, en bona mesura gràcies a les actuacions
fetes per l'ED. S'han de cercar sortides externes
per als alumnes que distorsionen greument la
convivència. Hem de intentar que prevalesquin
els drets de la gran mayoria d'alumnes i
professors.
•
Posar en marxa la figura del mediador
entre els alumnes tan aviat com es pugui.
•
Com vaig escoltar a una xerrada,
podriem fer que els alumnes de primer d'ESO
fossin apadrinats pels alumnes de cursos
superiors el mes d'inici de curs....
•
Més professionalitat per part de tot el
professorat, tots som educadors i responsables
de l'alumnat, no només l'equip directiu.
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Altres

Són discutibles.
Encara no tenc clar
(ni crec que l'hi
tengui mai) quin és
l'equilibri perfecte
entre la disciplina ,
el càstig i el diàleg.
Pens que amb tots
els alumnes s'ha
d'intentar parlar
primer, però també
és vera que molts,
en aquest centre,
no es mereixen una
segona oportunitat.
També hem de
tenir en compte que
aquests al·lots ja
vénen amb uns
hàbits molt arrelats.
No són de primària!
Ho dic perquè no
convé anar fent
amb ells com si
sempre haguéssim
de començar des
del principi. Han
d'esser conscients
que a 1r d'ESO JA
S'HAN DE SABER
COMPORTAR. No
han d'esperar que
nosaltres els
n'ensenyem. Per
això som partidari
de parlar primer
però, si no
funciona, reduir la
flexibilitat i la
tolerància.

Entenem que el professorat està mitjanament satisfet amb la gestió dels conflictes, tot i que no
té problemes habituals per fer classes.
D'altra banda es mostra confiança en les iniciatives que té previstes la Comissió de Convivència
i bones expectatives de la implantació del Servei de Mediació Escolar.
A més a més, es demanen mesures disciplinàries amb un component educatiu i, en els casos
de conflicte començar amb el diàleg però aplicar la disciplina com a eina per fixar límits.
Finalment, es veu necessària la implicació de les famíies i la creació de pautes conjuntes
d'actuació.2.2.- Marc conceptual
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Entenem per convivència escolar el conjunt i la qualitat de les relacions que s'estableixen entre els membres d'una
comunitat escolar, tant de manera directa com indirecta, tant interns com externs al centre. Pel que fa a la nostra
planificació, cal analitzar amb un esment especial totes aquelles variables sobre les quals puguem influir perquè
millori la convivència, encara que cal ser conscients que hi ha molts de factors que ens condicionen, però sobre els
quals no podem incidir (mitjans de comunicació, espais d'oci externs al centre, el context polític, econòmic i
cultural...).
És del tot necessari deslliurar el concepte conflicte de les connotacions negatives que habitualment l'acompanyen:
el conflicte és inherent a les relacions humanes, per tant, qualsevol perspectiva d'eliminar-los serà infructuosa, i la
negació de llur existència una dificultat per poder-los afrontar de manera positiva. Des de la perspectiva d'un context
educatiu, ha de ser desitjable tant una reducció dels conflictes que dificulten la convivència pacífica, i el normal
funcionament de les classes i de les relacions, com l'adquisició d'autonomia en la gestió dels propis conflictes i
d'eines per resoldre'ls de manera positiva. En resum, cal difondre la idea que el conflicte en si no és negatiu, sinó la
manera com s'afronta, que és el que el fa créixer en la majoria dels casos.
Cal precisar que alguns dels conflictes que es produeixen a dins el centre estan provocats per o donen lloc a
actuacions contràries a les normes de convivència; en aquests casos es considerarà un incident i s'aplicaran les
mesures disciplinàries previstes al Reglament de Règim Intern, si així es considera oportú.

2.3.- Conductes que poden donar lloc a una amonestació, i quina incidència han tingut
durant els darrers cursos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La inassistència o/i falta de puntualitat a classe molt reiterada i injustificada
Embrutar el centre (llançar papers, pintar taules...)
Discussions o baralles dins el recinte escolar, sense ocasionar lesions
La manca de normes elementals d'higiene
La manca de consideració a qualsevol membre de la comunitat escolar.
L'assistència a classe sense el material escolar necessari.
Fer malbé, de forma intencionada, el material o les instal·lacions del centre.
La manipulació i/o el no lliurament, de forma intencionada, dels informes,
documents, comunicacions i missatges del Centre o dels pares.
No assistir als càstigs imposats com a mesura correctora prèvia a l'amonestació.
Mòbils/MP3/PLS4 o qualsevol instrument que enregistrin o reprodueixin imatges o
sons
No dur el material de classe/no fer les tasques habitualment
Introduir i/o consumir al centre substàncies prohibides (tabac, alcohol, drogues...)
Robatoris
Extorsions

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

La inassistència o falta de
puntualitat a classe

48

21

20

0

20

---

---

Embrutar el centre

24

10

16

2

12

26

12

Discussions o baralles dins
el recinte escolar, sense
ocasionar lesions

30

14

9

12

23

45

17

La manca de normes

17

8

0

8

0

---

---
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20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

La manca de consideració a
qualsevol membre de la
comunitat escolar

246

115

257

131

316

215

114

L'assistència a classe sense
el material escolar
necessari.

26

12

128

21

60

48

36

Fer malbé, de forma
intencionada, el material o
les instal·lacions del centre.

0

0

6

2

5

---

---

La manipulació i/o el no
lliurament, de forma
intencionada, dels informes,
documents, comunicacions i
missatges del Centre o dels
pares.

0

0

3

25

29

---

---

Mòbils/MP3/PLS4 que sonen
dins classe

28

15

13

10

0

---

---

Robatoris

7

3

4

3

8

---

---

Extorsions

0

1

2

3

22

---

---

Altres

194

86

55

94

40

---

---

TOTAL

640

295

613

336

535

334

179

elementals d´higiene

* De la resta d'ítems no hi dades.

2.4.- Causes de les situacions conflictives i dels incidents que es produeixen al centre
La major part dels conflictes que es produeixen amb més freqüència impliquen alumnes del
primer cicle d'ESO i estan provocats per una actitud passiva i un desinterès generalitzat que
creiem que és una causa fonamental de la resta dels conflictes. Aquesta actitud es veu
reforçada, en alguns casos per la imitació dels iguals amb escassos hàbits de feina i de la
manca de certes habilitats socials a l'hora de relacionar-se amb els altres, tant amb el
professorat com entre companyes i companys.
En alguns casos les causes s'han d'anar a cercar fora del centre i, doncs, la nostra influència
pot ser escassa o nul·la, ens referim al desànim o la ràbia provocats per ambients familiars
difícils, o els hàbits de relació que s'hi han creat, de vegades poc proclius al diàleg.
En d'altres ocasions cal referir-se al context sociocultural i polític, que ofereix models de
conducta autoritaris, agressius, egoistes, que els joves, en ple procés de formació de la seva
personalitat, van imitant i assumint com a propis.
No es pot, però, limitar la responsabilitat d'aquestes conductes a factors externs. A part
d'aquestes variables externes al centre, hi ha d'altres que també influeixen en el comportament
49
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dels alumnes i que sí que depenen de les decisions preses a dins del centre: ens referim a
aquells com l'organització dels grups, de les aules, la metodologia didàctica, les interaccions
amb els estudiants... La frustració no provoca necessàriament l'agressivitat, però un/a alumne/a
frustrat té més probabilitats d'actuar agressivament, per tant, cal evitar el sentiment de
frustració. L'alumne/a marginat pel seu baix rendiment escolar corre el risc de patir encara un
major grau d'exclusió a través de la violència exercida sobre ell. Els currículums escolars que
sobrevaloren els aspectes competitius, augmenten considerablement el nombre d'intercanvis
violents i disruptius. Si pretenem evitar les actituds violentes i promoure un model de
convivència en què tothom es trobi bé, no podem menysprear les variables pedagògiques i
organitzatives del centre, ja que ens trobaríem amb dificultats per encarar la solució d'aquestes
causes.
En qualsevol cas, s'haurà de preveure en un futur un estudi sistemàtic i una reflexió de tota la comunitat sobre les
causes que provoquen les conductes, situacions conflictives i els incidents que s'han recollit al punt anterior.

2.5.- Persones implicades
El perfil de l’alumnat implicat en els incidents és:
- El d’un alumne de primer cicle
- Acostuma a ser un alumne repetidor o que porta un retard acadèmic significatiu, encara
que no sempre
3.- Respostes que el centre dóna a aquestes situacions
Les respostes més habituals que el centre ha donat fins ara a aquestes situacions de conductes
contràries a les normes de convivència se centren en l'aplicació de les correccions i sancions
previstes al ROF (en procés de revisió, encetaat el curs anterior i que s'ha d'enllestir al llarg
d'aquest curs) i són les següents:
1.- S’informa a les famílies via SMS, en els casos de les amonestacions i expulsions
2.- Es demana un informe al professorat afectat i al tutor, si n’és el cas.
3.- Si l’alumne reincideix es concreta una entrevista amb les famílies amb la col·laboració
o supervisió de l’orientadora i el cap d’estudis.
4.- Si així i tot no se soluciona res s’actua amb les mesures disciplinàries previstes (per
això també es demana la col·laboració de les famílies, malgrat en alguns casos no s’hi
pot comptar).
Actualment, estem treballant per ampliar el ventall de respostes a les situacions conflictives; aquestes vies
alternatives i/o complementàries a les sancions passen per l'assumpció de la responsabilitat i l'autonomia en la
gestió de les situacions conflictives. Aquestes opcions requereixen una formació específica en interiorització de
tècniques assertives, per part d'alumnes i professors i professores, i de gestió de l'aula, en el cas dels docents, entre
d'altres possibilitats.
D'altra banda, creiem que és important reconèixer l'esforç d'alguns alumnes del centre que treballen per una
convivència positiva i que estan implicats en projectes de la Comissió, com la revista Nixe o l'equip de mediació,
entre d'altres. Algunes idees per al reconeixement són les següents:
- Excursions o sortides extraescolars extres.
- Reconeixament públic de l'esforç fet, a través de bandes o medalles, a un sopar popular amb tota la
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comunitat educatiu.
- Reconeixement públic de l'esforç fet, a través d'una menció honorífica a la festa de final de curs.

4.- Relació amb les famílies i amb els serveis de l'entorn
Relacions del Departament d'Orientació i de Prefectura d'Estudis amb els centres i
serveis del sector
El Departament d'Orientació per tal de fer més eficien la tasca educativa, estableix contactes habituals amb les
famílies, quan és necessari, bé a demanda de la tutoria o de caporalia d'estudis, bé a petició de l'alumne o si les
famílies ho sol·liciten.
Així mateix, també es demana a les famílies el vistiplau en els casos en què:
•
•

cal fer una avaluació psicopedagògica, per completar la informacio sobre l'alumne i per explicar-los els
resultats amb l'objectiu de coordinar actuacions conjuntes entre l'escola i la família.
s'ha de fer una derivació dels alumnes a programes especials com CAPI, PQPI (iniciació professional),
diversificació curricular (per alumnes amb dificultats d'aprenentatge però amb expectatives d'obtenir el títol
amb una atenció individualitzada; ALTER / PISE (per alumnes amb risc d'exclusió social).

D'altra banda, el Departament d'Orientació estableix contactes amb els serveis de l'entorn sempre que es consideri
necessari per atendre adequadament les necessitats educatives dels alumnes. A continuació especificam alguns
dels contactes habituals.

Els centres de procedència de l'alumnat
El DO conjuntament amb Caporalia d'Estudis treballa des de finals del mes de juny en
col·laboració amb els tutors del centres adscrits per facilitar l'arribada de l'alumnat nouvingut des
dels centres de procedència a l'institut i facilitar-ne la seva integració.
Per tal d'assegurar la connexió amb els centres de procedència dels alumnes de 1r. d'ESO, la
Conselleria ha elaborat un document informatiu on consten dades pertinents sobre l’alumnat
que canvia de centre: dades personals, competència curricular, mancances socials i personals...
etc. Cada centre de primària adscrit ha entregat un full informatiu de cada un/a dels alumnes.
A més, l'orientadora i el cap d'estudis, a finals de juny, s'entrevisten amb els tutors de 6é de
Primària per tal de completar la informació escrita amb informacions complementàries
significatives.
Amb aquesta relació s'intenta assegurar una via de connexió que permeti conèixer millor els
nous alumnes i donar-los un suport més adient en el seu procés d'ensenyament aprenentatge
que començaran a l'institut, especialment a aquells que presenten problemes d'algun tipus.
Aquestes informacions s'utilitzen per formar els grup d'alumnes, per adjudicar l'optativa més
adient a cada alumne/a i es transmeten als equips educatius de 1r. d'ESO, especialment les
referides a problemes i mancances (aprenentatge, socials etc.) d'alguns alumnes per tal que les
tenguin en compte en les seves actuacions d'atenció a la diversitat.
En col·laboració amb les escoles s'organitza, al mes de maig, una jornada de portes obertes durant la qual els
alumnes de 6è de les escoles adscrites visiten el centre i, a més de mostrar-los les instal·lacions se'ls expliquen els
programes vigents i la metodologia d'algunes assignatures, per tal que ens vagin coneixent.
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De cara al curs que encetam, tenim previst organitzar una visita d'aquests alumnes durant el primer trimestre amb
l'objectiu que vagin coneixent el centre i que l'expectativa de venir el curs vinent sigui un estímul per aconseguir uns
bons resultats durant el darrer curs a l'escola.

Els Equips d’Orientació Psicopedagògics del sector. (EOEP)
L’orientadora estableix també relacions abans de començar el curs amb els EOEPS dels
alumnes d’integració per tal de rebre els informes psicopedagògics i altres informacions dels
alumnes acollits al programa d' integració, per tal de donar donar una resposta adequada a les
necessitats d'aquests alumnes. Aquestes relacions es mantenen al llarg del curs per fer el
seguiment dels alumnes i quan les circumstàncies ho aconsellen.
Servei d’Innovació de la Conselleria d’ ”Educació i Cultura”
La relació amb el Servei d’Innovació és continu al llarg del curs tant per rebre directrius a seguir,
com per actuaitzar al Xestib el llistat d'alumnat NESE de l'institut i per derivació d’alumnes a
diferents programes d’atenció a la diversitat per intercanviar informacions sobre alumnes
concrets, etc. En els casos en què un/a alumne/a no pot assistir regularment a les classes per motius de salut, es
contacta amb el Servei d'Atenció Educativa Domiciliària (SAED); mitjançant aqueseta Direcció General
d'Innovació, per tal de sol·licitar l'ajuda d'assistència domiciliària per aquest alumne.
Hi ha també una fructífera col·laboració amb diversos serveis de l'Ajuntament.
a) Serveis Socials
La Cap d'Estudis Adjunta conjuntament amb l’orientadora, treballen estretament per a mantenir
relacions amb els Serveis Socials de l'Ajuntament per tal de dur a terme actuacions coordinades
respecte als alumnes absentistes i llurs famílies d'acord ambles indicacions del protocol
d'absentisme.
Sovint es fa un seguiment de l'alumnat i famílies que reben ajudes i suport del citat servei per
dur a terme actuacions diverses: recerca i seguiment d'activitats extraescolars, matrícules,
sol·licitud de beques etc.).
Es tracta també amb ells la derivació d'alumnes amb risc social envers programes
d'escolarització compartida com ALTER o seguir estudis d'Iniciació professional (PQPI o CAPI).
Els equips preventius en drogodependències (EPID) de la Regidoria “d’Acció Social” de
l’Ajuntament, per rebre informació i suport material i metodològic sobre el tema de prevenció de
l'addicció a les drogues.
Altres vegades se sol·licita ajuda, s'intercanvien informacions i es posen les bases de futures
col·laboracions, per exemple per concertar xerrades d'educació vial, que oferim a l'alumnat de 4t
d'ESO.
La Direcció General de Menors
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Hi ha una estreta relació entre els tutors d'alumnes atesos a diversos centres d'acollida i
l'orientadora i tutors/res d'aquests alumnes. L'objectiu és fer un seguiment dels seus estudis, de
la seva dinàmica personal i la seva integració al centre: problemes concrets, necessitat de
protecció, coordinació d'actuacions conjuntes. a més a més també es poden derivar alumnes al
programa ALTER i actuar conjuntament en l'atenció d'aquest alumnat una vegada a la setmana
durant el període que estan atesos dins el programa.
Amb aquesta Direcció General es comparteix també el seguiment d'alumnes acollits a centres
socioeducatius com Es Pinaret o Es Fusteret, per a la qual cosa comptem amb la col·laboracio
dels responsables d'aquests alumnes en aquests centres.
Servei de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca
Per tal de sol·licitar conferències i tallers diversos sobre diferents temes educatius oferits en el
programa de “Iniciatives als Instituts”. Molts d'ells estan directament relacionats amb el foment
de valors positius, “habilitats socials,” “convivència i gènere” “excursions diverses ” etc. adreçats
a millorar la cohesió dins els grups i la convivència no sols dins el centre, si no també en la vida
social en general
La UP
Per sol·licitar informacions i material relacionat amb les tasques del departament, en especial
les relacionades amb els programes d'integració, compensatòria i d'orientació acadèmica i
professional.
El CEP Membres del DO participen anualment a diversos seminaris formatius relacionats amb
la nostra tasca amb l'objectiu de millorar i actualitzar la nostra tasca d'atenció a la diversitat i per
tant de la millora de la convivència al centre.
La UIB
El D.O. coopera habitualment amb el Departament de Psicopedagogia i de Psicologia de la UIB,
facilitant la realització de les pràctiques d'alguns estudiants que aquest any finalitzin els seus
estudis de psicopedagogia i/o psicologia.
També s'acorden diverses activitats informatives sobre la universitat mitjançant conferències per
a l'alumnat de batxillerat i participant a la visita de portes obertes de la UIB.
***
Pot considerar-se que la convivència es treballa també mitjançant el procés d'orientació
acadèmica i professional amb l'objectiu d'ajudar l'alumnat a triar els estudis més adients per a
cada un/a. En aquest sentit el DO estableix contacte amb diversos centres del sector:
Servei d’Informació Juvenil del Govern Balear
Per rebre informació directa sobre l’orientació acadèmica i professional per a l’alumnat de 4t
d’ESO i Batxillerat i material informatiu sobre recursos d’oci per a les diverses tutories del
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centre. Té per objectiu ajudar l'alumnat en l'elecció d'estudis postobligatoris i facilitar la seva
incorporació a la vida adulta i activa.
Centre de Formació ocupacional JOVENT

Per rebre informació sobre els cursos de formació ocupacional i professional per a l'alumnat de
4t d'ESO i Batxillerat i material informatiu sobre recursos d'oci per a les diverses tutories del
centre. Té per objectiu ajudar l'alumnat en l'elecció d'estudis postobligatoris i facilitar la seva
incorporació a la vida adulta i activa.
Altres centres que imparteixen CAPI
Per derivar alumnes que volen abandonar els estudis d'ESO amb 16 anys, començar una
iniciació professional, entrar prest en el món laboral i obtenir el títol d'ESO.
Altres instituts
Per derivar alumnes que volen cursar Programes d'Iniciació Professional (PQPI) i/o Cicles
Formatius
Centres d’educació per a persones adultes (ESPA)
Per tal de derivar alumnes que compleixen els requisits i volen treure el títol d’ESO.
En definitiva, la política del centre és afavorir que la relació amb les famílies sigui fluïda i directa,
i s'intenten superar les dificultats que puguin existir a causa de jornades laborals de les famílies,
diferents escales de valors, falta de percepció del problema,...
Podem dir que en general, la relació amb les famílies és bastant bona i responen bé a les
nostres peticions de col·laboració.
B.- OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR AMB EL DESPLEGAMENT DEL PLA
DE CONVIVÈNCIA.
1.

Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat. Crear un bon clima de confiança i
respecte entre tots els membres de la comunitat educativa. Afavorir la no discriminació
per raons de raça, religió, sexe, cultura, procedència o tradicions, de manera que
s'aconsegueixi la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat.
2. Crear en els alumnes un codi ètic autònom que els permeti actuar correctament d’acord
amb la seva consciència.
3. Promoure la implicació de les famílies. Incrementar i millorar els canals de comunicació
entre les famílies.
4. Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat escolar. Formar futurs
ciutadans respectuosos amb les normes i col·laboradors amb la societat; per aconseguirho caldrà la promoció d'una participació democràtica basada en la pràctica quotidiana
dels principis d'igualtat.
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5.

Descobrir la perspectiva positiva del conflicte. Prevenir els conflictes i afavorir la gestió
positiva d'aquells que són inevitables en tota relació en la qual existeixin interessos
oposats.
6. Evitar expulsions i amonestacions, tot reforçant les estratègies de solucions de
conflicte alternatives a la violència física, lingüística i/o psicològica; d'altra banda, caldrà
fomentar les habilitats socials, el respecte de tots els membres de la comunitat
educativa ... En els casos en què es produeixi una expulsió, establir un protocol de reincorporació al
centre.
7. Impulsar accions formatives relacionades amb la millora de la convivència i la gestió positiva del conflicte,
adreçada a tots els membres de la comunitat educativa.
8. Coordinar les iniciatives amb el Pla d'Acció Tutorial que preveu el Departament d'Orientació, amb les
directrius i activitats previstes per la Coordinadora d'Activitats Complementàries i Extraescolars, amb el
Coordinador de Normalització Lingüística, amb els diferents departaments didàctics, amb la Coordinadora
del Programa de Qualitat i amb l'equip directiu.
9. Coordinar amb la Comissió de Medi Ambient i la Coordinadora del Pla de Protecció la promoció d'actituds
encaminades a evitar la contaminació acústica, i el manteniment d'un ambient ordenat i fluït, de manera que
es pugui circular amb ordre i seguretat.

C.- LÍNIES D’ACTUACIÓ I METODOLOGIA PER DUR A TERME LES ACCIONS PER
ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS DEL PLA
Per a l'elaboració de les línies d'actuació que presentem enguany encara tenim presents les
propostes que els diferents departaments didàctics van presentar a la Comissió fa dos cursos
mitjançant el document enllaçat.

a. Foment d'un entorn democràtic i respectuós
* L'entorn escolar s'ha de configurar com un entorn democràtic on tots els membres han de complir les mateixes
normes de convivència. S'ha de fer una campanya al centre per a consensuar i universalitzar diverses normes, per
part de tots els membres de la comunitat, relacionades amb:
-La indumentària.
-Ús del mòbil.
-Menjar i beure a classe.
-Puntualitat.
-Vocabulari, ús de paraules malsonants...
* Pel que fa a la construcció d'un entorn respectuós, que afavoreixi la consecució dels objectius del Pla, que alhora
són els mateixos que ens demana la llei, cal afavorir la transmissió de valors (tot evitant la reproducció

de models competitius, consumistes, materialistes, individualistes (orientats únicament a
l'autorealització); evitar estereotips sexistes, racistes o homòfobs; atendre la diversitat cultural;
tenir una figura d'autoritat de referència; fer realitat els propòsits d'escola inclusiva. En definitiva,
cal observar, atendre educativament i reorganitzar, si cal, les xarxes d'iguals, és a dir, cal
CONSTRUIR LA CONVIVÈNCIA: desenvolupar iniciatives per modificar les situacions
d'aïllament i de rebuig que pateixin les víctimes d'assetjament, per exemple reestructurant
l'organització social de l'aula, afavorint i augmentant els vincles positius de les víctimes a
l'interior de les xarxes d'iguals...
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* Amb l'objectiu de millorar un dels elements socioculturals de més influència en els models
relacionals i els estils comunicatius dels nostres joves, com és la televisió, ens proposam
engegar una iniciativa per fer arribar a les institucions públiques una demanda d'aplicació d'un
codi ètic referit al llenguatge i als continguts televisius.
* Impuls del cercle, tant com a eina de cohesió i de foment dels vincles entre els membres dels
grups, com com a eina de resolució positiva de conflictes. La utilització del cercle es pot fer en
qualsevol situació, bé sigui entre alumnes, com entre el professorat, com a estratègia de gestió
d'algunes reunions.
b. Propostes de FORMACIÓ i d’optimització de recursos
Des de la Comissió de Convivència, entenem la formació com una de les mesures que
impulsaran la participació dels diferents sectors de la nostra comunitat educativa i, doncs, la
implicació de tots els membres en la formació integral dels alumnes.
Presentem un projecte de formació global (adreçat als diferents sectors de la comunitat
educativa) i permanent, promogut pel centre a partir de les necessitats manifestades
prèviament.
Creiem que cada curs caldria fer una proposta de pla de formació integral adreçat a tota la
comunitat educativa, dins la qual es podrien diferenciar tres grups: PERSONAL DEL CENTRE
(docent i no docent); ALUMNAT i FAMÍLIES.
Cada curs, a la programació de la Comissió de Convivència s'especificaran els àmbits de
formació proposats i a la memòria final s'inclouran les propostes que s'hagin fet, en aquest
sentit, durant el curs.
b.1. Adreçades a l'alumnat
* A través de les tutories, amb la coordinació del Departament d'Orientació i amb la col·laboració de na Juani
Olivares, s'han de treballar els aspectes fonamentals que permeten desenvolupar una personalitat apta per a la
convivència i la resolució pacífica dels conflictes:
- Aprendre a dir no i a acceptar pacíficament el no dels altres, dins un marc d'acceptació de la diversitat.
- Valorar la pau i treballar per a aconseguir-la, no dins el marc de les relacions internacionals, sinó dins el de les
relacions interpersonals. On line hi ha disponible molt de material musical que, en utilitzar un llenguatge universal i
proper a l'alumnat, el pugui fer reflexionar sobre la positivitat d'una convivència pacífica.
- Difondre de forma raonada les normes de convivència que afecten les relacions humanes dins l'institut, però també
les de fora.
- Fomentar la revisió de les situacions de conflicte a través de role playing. La distància adquirida permetrà el
desenvolupament de l'esperit analític i crític envers aquest tipus de situacions. A més a més, questes estratègies
poden ser especialment adients per a la prevenció de la impulsivitat, per a aprendre a controlar la ira i el desig de
control dels altres, en definitiva, per a la pràctica del control emocional.

* Formació específica per a dos alumnes de cada grup (ESO i 1r Batx), que formaran una
Brigada de Convivència, amb dos objectius principals: que observin la convivència a l'aula i als
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esplais. A dins de cada grup caldrà fer una selecció entre aquells alumnes observadors,
responsables, poc impulsius i sensibles a la qualitat de les relacions interpersonals, per tal
d'evitar que hi hagi alumnes que pateixen, alumnes que estan apartats, que es fixin en les
dificultats de convivència, en els motius que les provoquen. A més a més, per torns, hauran
d'observar la convivència en temps d'esplai, per trobar llocs conflictius i que facin una tipologia
dels conflictes observats. Amb aquesta finalitat, es preveu un quadernet de registre, que
compartirà tota la brigada i que desarem en un lloc accessible. Aquest grup d'alumnes, que a la
llarga es convertiran en un referent per a la convivència i en el motor d'iniciatives positives de
resolució de conflictes, ha de rebre una miniformació específica, que preveiem fer a fora del
centre i que se centrarà en les habilitats socials i de comunicació; la resolució positiva de
conflictes, la mediació. Caldrà cercar un local, potser dels casals de joves, de l'Ajuntament... per
fer aquesta formació. A més, amb una periodicitat setmanal caldrà fer un seguiment de les
observacions dels esplais i, trimestralment, de cadascun dels nivells, per valorar les
observacions d'aula. A final de curs, s'hauria de fer un acte d'agraïment per la dedicació
d'aquests joves en benefici de la comunitat. Perquè aquest projecte sigui possible, serà
necessària la col·laboració del professorat, que hauran de ser comprensius amb certes
absències puntuals, per mor de les reunions, i del personal de Consergeria, allà on podríem
dipositar el quadernet.
* Durant aquest curs continuarem la formació en estratègies de mediació, adreçades
específicament als nous membres de l'equip que s'hi incorporaren el curs passat o enguany en
què participaran els membres de l'equip format el curs passat i d'altres persones dels diferents
sectors de la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies, PAS) que estiguin
interessades. Al Pla de mediació s'especifica detalladament la planificació de la formació interna
per tal d'assegurar la continuïtat del SME; aquestes sessions serviran per reforçar tècniques de
comunicació i les estratègies necessàries per fer de mediadors escolars.
* A través de l'àrea de Llengua, pretenem consolidar al primer cicle la implementació d'un Programa de
Competència Social, que inclou l'entrenament de la intel·ligència intrapersonal i la interpersonal, el desenvolupament
moral, la gestió de les emocions i la pràctica d'habilitats socials. La interiorització de la competència social

no només és una eina excel·lent de prevenció dels conflictes i de la violència entre iguals, sinó
també una extraordinària eina de formació que afavoreix l'empatia, la confiança en un mateix, la
correcta interpretació de la informació social... i que evita el desig de dominar i manipular, comú
a tots els agressors. Enguany aquesta formació la rebran els segons d'ESO.
b.2. Adreçades als professionals del centre
* En coordinació amb el Departament d'Orientació i de Prefectura d'Estudis, i dins la línia
proposada el curs anterior d'aprofitar algun dels espais de trobada habituals, impulsarem alguna
xerrada adreçada a la gestió d'aula.
* Constitució d'un grup de treball amb el professorat interessat ab temes de convivència.
* Continuació de la formació en pràctiques restauratives iniciada el curs anterior per la
Coordinadora de Convivència i la del Servei de Mediació.
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b.3. Adreçades a les famílies
* Seguint en la línia dels cursos anteriors i en coordinació amb el DO, tenim prevista l'organització de xerrades
formatives, adreçades a les famílies, al voltant dels temes següents: la prevenció de toxicomanies, el perill de les
bandes, i l'ús segur i responsable d'Internet. Professionals especialitzats en aquest tipus de formacions de la Policia
Nacional vindran al centre per realitzar aquestes sessions de formació en unes dates encara a determinar. Al final
d'aquestes sessions s'obrirà un termini perquè les famílies proposin temes per al proper curs. Preferiblement el
mateix dia que les famílies rebran la xerrada, se'ls oferirà també als alumnes, de manera que la incidència
coordinada família-centre escolar sigui més eficient.

c. El foment de la PARTICIPACIÓ
* A més de l'organització d'activitats de formació, s'ha de fomentar la participació de tots els sectors educatius, ja
que això repercutirà en la bona salut del centre i en la promoció d'una convivència democràtica (sense participació
no hi ha democràcia). La prevenció és una eina excel·lent de prevenció de la conflictivitat no positiva i un requisit per
poder resoldre positivament els conflictes. Som conscients que, en alguns casos, la mateixa participació pot produir
conflictes: aquestos seran oportunitats magnífiques per aprendre a encarar-los de manera responsable i
satisfactòria.
Respecte a l'alumnat, la participació es produeix a diversos nivells (dins l'aula, amb la gestió del centre, a través
dels diversos projectes de centre). Volem destacar les següents ocasions en què aquesta participació esdevé
especialment important en relació a la convivència:
- Activitats lúdiques orientades a fomentar la cohesió dels grup-classe (excursions, sortides, berenars de
benvinguda, festivals de Nadal, festes de Carnestoltes o de Sant Sebastià...)
- Incentivar la comunicació dels alumnes a través de vies nominals, però també anònimes (correu electrònic del
tutor o dels cap d'estudis, bústia Convivència...) per tal de possibilitar que els problemes de convivència no quedin
soterrats i desconeguts per al professorat i rompre la llei del silenci. Amb aquest propòsit, es va crear el correu
electrònic convivencia@iesarxiduc.net, que ja s'ha difòs a través del bloc de la Comissió de Convivència i que
enguany caldrà donar a conèixer amb diversos mitjans (tutories, cartells...); i es va instal·lar una bústia de
convivència allà on es podran dipositar suggeriments, preocupacions... de manera anònima, si cal. D'altra banda,
disposem, al Moodle del centre, d'una eina fantàstica per a l'elaboració de sociogrames, el CESC. Gràcies a aquest
programa es pot elaborar un mapa de les relacions de cada grup-classe, identificar possibles situacions
d'assetjament, alumnes amb habilitats prosocials més desenvolupades...

- En coordinació amb els departaments didactics, s'ha elabrat una agenda personalitzada amb personatges
destacats, associats a les diferents àrees, que han triat els alumnes, de manera que hi ha dies dedicats a
personatges destacats vinculats a les diferents matèries ; a cada personatge hi ha associada una frase (breu) que
els alumnes han trobat significativa. Es tracta de personalitats destacades actuals, importants referents culturals que
encara són vius, i de personatges històrics. Al final de l'agenda s'ha publicat una mena d'orla amb imatges dels
personatges triats.

Pel que fa a les famílies, s'ha d'aconseguir una participació més activa, no només en situacions formals com les
entrevistes amb els tutors, o a través del Consell Escolar. Des de la direcció del centre ja s'ha incentivat la
participació a les reunions de famílies especialment a principi de curs, que s'haurien de complementar amb la
implicació en les activitats lúdiques i formatives que s'organitzen al centre. En aquest sentit és imprescindible la
col·laboració amb els representants de l'APIMA. Els motius pels quals hem de col·laborar docents i famílies són ben
evidents: tots tenim el mateix objectiu, el benestar i el progrés acadèmic dels nostres joves, per tant, la cooperació
és necessària per no transmetre discursos antagònics que poden ser molt perjudicials en el procés de creixement
personal de cada alumne; a més a més, una bona coordinació facilitarà un enfortiment dels patrons de conducta
positius, enfront d'una possible influència perniciosa dels mitjans de comunicació o dels grups d'iguals. Finalment,
segons els resultants de l'informe PISA de l'any 2000, confirmats el 2003, la participació i implicació de les famílies
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en els centres educatius, és un dels factor de qualitat. Ens proposem conèixer experiències d'altres centres que
destaquin per l'enfortiment d'aquestes relacions.
Com a estratègies concretes proposem enguany:
–

Participació de les coordinadores de convivència i mediació a la reunió de famílies el 30 d'octubre, per donar
a conèixer les activitats de les comissions i convidar-los a participar-hi.

–

Realitzar una investigació per entrar en contacte amb centres que ens puguin servir de referents perquè
tinguin potents programes d'implicació de les famílies

–

Proposarem que, a les reunions generals de tutores i tutors de primer cicle amb les famílies del seu grup,
els alumnes, prèviament, hagin deixat una sorpresa que la família haurà de recollir quan arribi a l'aula:
d'aquesta manera creiem que els alumnes insistiran perquè les famílies participin en la reunió i les famílies
se sentiran ben rebudes amb aquesta iniciativa, a part de l'important component emocional i de lligam amb
el centre que aquest petit gest comporta.

Quant al professorat, tant cada docent, en el disseny de les activitats d'ensenyament-aprenentatge, com els
diferents departaments didàctics, han de facilitar i promoure la participació de tots els alumnes (excepte en els casos
que alguna mesura disciplinària ho desaconselli o ho impedeixi) en les diferents activitats que el centre organitza, de
manera que no hi hagi alumnes exclosos, amb el perjudici que això representa per a la seva formació. És per això,
que s'ha fet una crida a tots els docents, a través del Claustre, perquè tinguin en compte aquesta recomanació.
Si ens referim a la participació del professorat en la presa de decisions de l'organització del centre i en les activitats
que s'hi organitzen, hi ha dues premisses que s'han de complir:
- La representativitat efectiva a través de la CCP, de manera que les decisions que s'hi prenguin representin les
opinions i punts de vista de tots els membres dels diferents departaments. Aquesta participació s'ha fet més efectiva
d'ençà que es van introduir els documents compartits com a eina de treball i la publicació al VirtualArxiduc de les
actes de la CCP.
- La combinació equilibrada d'obligatorietat i voluntarietat en la participació de les activitats, de manera que tothom
hagi de participar en les activitats que el centre organitza a dins l'horari lectiu, però que es respecti i s'acceptin les
propostes de cada professor/a per participar de la manera com li resulti més satisfactòria i profitosa.
Una de les iniciatives que voldríem consolidar enguany és la participació de tots els sectors de la comunitat en una
jornada temàtica de presentació pública dels treballs realitzats pels alumnes de tots els cursos i nivells al voltant d'un
tema comú: la participació del professorat seria voluntària, però ens hauríem d'assegurar que tots els alumnes
participen en aquesta jornada, bé a través d'una assignatura, bé a través d'una altra. Una de les dates que
considerem que podria ser adient és el dimecres anterior a la Setmana Santa, tot i que la realització de la jornada
dependrà de la implicació del professorat en la seva organització.
Algunes de les activitats que ja es realitzen al centre i d'altres que s'expliquen a continuació persegueixen la
participació dels diferents membres de la comunitat i, doncs, l'enfortiment de la cohesió.

- Jornades de competicions intercentres, que es podrien fer més obertes, de manera que
alumnes que no hi participin puguin fer de públic
- A l’assignatura de Transició a la vida adulta i activa es fa una cooperativa virtual amb un
IES d’Astúries (Programa Eje) i intercanvien productes autòctons que després es venen a
l’institut
- Viatges d'estudis organitzats pel Departament de Socials
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- Festa de sant Sebastià
- Celebració de sant Jordi: el Departament de Física i Química ha proposat la seva
participació en el concurs i ha convidat a afegir-s'hi al Departament de Tecnologia, de
cara a impulsar la creació de relats de ciència ficció i, sobretot, d'obrir el concurs literari a
un nou gènere, l'assaig.
- Festa de final de curs, que caldria que fos més oberta, de manera que hi poguessin participar tots els
alumnes i les famílies: és per això que proposem fer-la d'horabaixa; a més a més, demanarem que es
mantingui el reconeixement a l'alumnat que hagi destacat per la seva participació, així com ja es va fer el
curs passat.
- Enguany el centre manté l'impuls de la biblioteca mitjançant la coordinadora Marisol Palacios: estem
convençuts que el foment de la lectura i la participació tant d'alumnat com del professorat en les activitats
que s'hi organitzaran seran una eina ben interessant i profitosa, no només per millorar l'entrenament lector
sinó també per crear lligams amb el centre escolar.
- Mantenir el projecte de la revista escolar, que nasqué fa dos cursos al cau d'aquesta Comissió i que
s'elabora a partir de la participació en les diverses activitats extraescolars i complementàries que
s'organitzen. En aquesta revista participen els diferents departaments i alumnat de tots els nivells que
s'encarrega, d'una banda, de l'elaboració de les imatges i dels textos (nota de premsa, notícia, entrevista,
reportatge, article d'opinió... segons el criteri del professorat), i, d'altra banda, els alumnes del Consell de
redacció (dos per nivell, per exemple) que es reuneixen un pic o dos per trimestre per organitzar els textos
rebuts i muntar la revista que es realitza en un format digital.

- El Departament d'Educació Física organitza jocs esportius a l'hora del pati, per motivar
els joves cap a l'activitat física, estrènyer els lligams entre ells i evitar el sedentarisme
d'aquesta estona.
En moltes d'aquestes activitats cal fer passes que ens orientin vers la promoció de la
participació de les famílies, amb les quals podríem comptar, a més, a dins les aules, per fer
xerrades sobre temes dels quals ells fossin especialistes.
* Incentivar l’interès per altres tradicions, costums i llengües transversalment des de les diferents
àrees de coneixement.
d. D'altres accions
Més enllà de les propostes i iniciatives anteriors per promoure la participació, la formació i la resolució positiva de
conflictes, el centre ha de preveure d'altres processos que assegurin el compliment de la normativa i l'establiment
d'unes mesures correctores en els casos en què aquestes normes s'incompleixin. A continuació es descriuen els
processos previstos:

d.1. Procés d'absentisme d'alumnat
El procés per a controlar l'absentisme dels nostres alumnes és el següent:
1.- Des de Secretaria es proporciona el llistat de cada grup, que canvia quan es produeix
qualsevol modificació o canvi en el curs.
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2.- A les 8 del matí, hora d´inici de les classes, el Delegat/da-Subdelegat/da del grup recull el
seu llistat a la Consergeria, amb data i en un classificador, i s´encarrega de dur-lo a totes les
classes del dia.
3.- Cada professor/a, a la seva classe, o el professor/a de guàrdia, si escau, passa llista i
anota l'absència dels membres del grup o la manca de puntualitat, anotant, en l'hora
corresponent, les següents inicials:
-A (ABSENT)

-P (MANCA DE PUNTUALITAT)

També haurà d´assegurar-se que al final de la columna escriu el nombre d'anotacions
que ha realitzat per a evitar la possible manipulació del full.
4.- Tota modificació posterior al llistat haurà de ser confirmat amb la signatura del professor
que la realitza. Qualsevol irregularitat serà investigada per Caporalia.
5.- En temps del patí tots els delegats lliuren la carpeta de faltes en Consergeria que
s'encarrega de fer fotocòpies. Posteriorment, Secretaria envia un SMS a les famílies
informant-les si el seu fill no ha anat a classe aquell dia o ho ha fet amb retard
6.- El Delegat/da-Subdelegat/da de cada grup és el responsable que en finalitzar les classes
torni el classificador a la Consergeria, que el trasmet a Caporalia per a fer un seguiment diari
de les absències i/o de la puntualitat dels alumnes del centre.
7.- Diàriament, segons els grups i la disponibilitat horària, els pares són informats per SMS
de les faltes d'assistència i/o puntualitat del seu fill/a indicant el període temporal al qual es
refereix la informació i el nombre d'absències (per a veure les inicials cal adreçar-se a
l'ANNEX full d'abreviatures).
8.- Quan un alumne acumula 24, 48 o 72 faltes d'assistència s’envia a les famílies la
primera, segona i tercera carta respectivament. Amb la tercera carta se’ls informa que si
persisteix l’absentisme s'inicia un altre procès que porta a la comunicació de les absències
als Serveis Socials corresponents de cada alumne/a (ANNEX)
d.2. Guió d'amonestacions
La gestió de la disciplina té un paper determinant en el grau de violència escolar: les regles han de guardar
proporció amb els problemes i les edats dels alumnes, i aplicar-les de manera coherent per part de tot el
professorat. Cal revisar les sancions amb regularitat.

En el full d’amonestacions que us adjuntam (MD020302 és un model de tres còpies i
n’adjuntam només el primer full) hi ha una sèrie de causes principals per les quals es sol
amonestar a l’alumnat.
Hem d’intentar no ignorar les amonestacions ni abusar-ne perquè són una bona eina si la
sabem emprar en el moment adient.
Quan un alumne comet una infracció tipificada en el full d’amonestacions, el professorat implicat
emplena l’esmentat full (sense oblidar la casella on diu les tasques que se li encomanen) i li
dóna a l’alumne la còpia corresponent perquè la dugui al professorat de guàrdia (si no estigués
localitzable la pot dur a qualsevol membre de l’equip directiu). Després el professorat de guàrdia
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l’acompanyarà a la biblioteca on quedarà sota la custòdia del professorat de guàrdia de
biblioteca (si en aquella hora no n’hi hagués quedaria sota la custòdia del professor de guàrdia).
Pot passar que un alumne no cometi una falta tipificada al full d’amonestacions sinó que es
tracti d’una cosa molt més greu com ara:
- una baralla
- una agressió física o verbal
- estar fumant
- un acte vandàlic
- ... (qualsevol altre acte que a judici del professorat sigui prou greu per propiciar per si
mateix una expulsió directa de fins a 3 dies).
En aquest cas el professorat acompanyarà l’alumne implicat a Prefectura d’Estudis.
El full d’amonestacions conté tres còpies de colors diferents.
Una és pel professor que imposa l’amonestació que la tramet al tutor donat-li les
explicacions que cregui oportunes.
Una altra còpia és la que el professor que amonesta entrega a l’alumne per a què un cop
signada pels seus pares la retorni al tutor.
La darrera còpia és la que l’alumne ha donat al professor de guàrdia i aquest ha fet
arribar a caporalia d’estudis.
Aquest model és el que és vigent actualment, elaborat a partir d'una millora de l'anterior.
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FULL D'AMONESTACIÓ
En/Na
_________________________________________________________
ha
amonestat
l'alumne/a
_____________________________________________________ del curs __________ grup ______ per:
o La inassistència o/i falta de puntualitat a classe.
o Embrutar el centre (llançar papers, pintar taules o _____________________).
o Discussions o baralles dins del recinte escolar.
o Manca de consideració a qualsevol membre de la comunitat educativa.
Especificau__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
o L´assistència a classe sense el material escolar necessari.
o Fer malbé, de forma intencionada, el material o les instal·lacions del Centre.
Especificau__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
o La manipulació i/o el no lliurament, de forma intencionada, dels informes, documents, comunicacions i missatges
del Centre i/o dels pares.
Especificau__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
o Altres: Vestimenta inadequada (roba molt escotada, gorres ...), exhibició de llegendes o imatges ofensives, ús
dels armariets fora dels horaris autoritzats, actitud d'afecte excessiu dins del recinte escolar.

Palma _________de/d´________________ de 20__

El/la professor/a que sanciona

Hora_____:_____

L´alumne/a

El/La professor/a de guàrdia

(Si l'alumne/a és expulsat/da de l'aula)

Si l'alumne/a és expulsat/da de l'aula, heu d'especificar les tasques que s'han de realitzar (el/la professor/a que
imposa l'amonestació en comprovarà la realització)
ESPAI RESERVAT PER A EMPLENAR DES DE CAPORALIA D'ESTUDIS

o ADVERTÈNCIA VERBAL o REALITZACIÓ DE TASQUES o DEMANAR DISCULPES
o HA DE QUEDAR DIMECRES__________________ O DIVENDRES_____________ FINS LES 15h
o ALTRES___________________________________________________________________________

D. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
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Aquest RRI s'actualitzarà durant aquest curs a partir de l'anàlisi que el centre realitzi de la nova
normativa: el Decret de Drets i Deures, publicat el desembre del 2010.
D.1.- Introducció
La realitat organitzativa, particularment si és tan complexa com l’escola, tendeix a estructurar les
relacions que s’hi originen i a arbitrar procediments de funcionament en virtut dels principis
d’eficàcia, eficiència i efectivitat. La seva regulació per escrit sembla ineludible si es vol avançar
en la transparència d’actuacions i en la unicitat de criteris.
El Reglament de Regim Intern (RRI) és, així, un instrument normatiu que cerca regular
puntualment un conjunt de factors relatius a l’autonomia del Centres.
Aquest Reglament de Regim Intern (RRI), és una eina que ha de servir per regular la vida
interna del Centre, establint de forma clara i coherent l’organització i les relacions entre
els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.
El Reglament de Règim Intern (RRI) i la seva aplicació es desenvoluparan tenint sempre
presents els principis generals següents:
a.- Assegurar l’ordre intern que permeti assolir en major plenitud els objectius educatius.
b.- El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i respecte a la
llibertat de l’individu, la seva personalitat, raça, sexe, cultura i conviccions.
c.- El dret de tots els membres de la comunitat escolar a intervenir en les decisions que els
afectin mitjançant els seus representants.
d.- L’orientació dels/de les alumnes perquè puguin assumir progressivament la responsabilitat
de la seva pròpia educació.
e.- El dret de tots a expressar el seu pensament, idees i opinions respectant les llibertats
acadèmiques que corresponen al professorat sense utilitzar mai el saber com a mitjà de
dominació o manipulació de l’alumnat.
f.- Autoavaluació i proposició d’esmenes al present Reglament de Règim Intern (RRI), segons
s’evolucioni i s’adapti a la realitat escolar.
L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament de Règim Intern (RRI), va dirigit als següents
membres de la comunitat escolar:
a.- Alumnat matriculat en el Centre fins a la seva baixa o cessament.
b.- Professorat en funcions en el centre en qualsevol de les seves modalitats: definitius, interins,
contractats, de suport ...
c.- Pares/mares o tutors d’alumnes.
d.- Personal no docent: ordenances, personal de neteja i personal administratiu.
e.- Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i durant el temps que sigui formin
part de la comunitat escolar.
El seu àmbit físic d'aplicació serà:
a.- L’edifici propi de la comunitat escolar i les dependències annexes.
b.- Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva totalitat o en
grups aïllats.
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D.2.- Normes de convivència
1.- Conèixer els principis generals esmentats en la introducció.
2.- Fer un bon ús de l´edifici, instal·lacions, mobiliari i material escolar:
2.1.- Mantenir aules, passadissos, banys, patis i altres dependències netes i ordenades.
2.2.- Utilitzar correctament el material didàctic de les aules i del Centre.
2.3.- Tenir cura del material propi i respectar el dels altres membres de la comunitat escolar.
3.- Respecte a la ingestió d´aliments i begudes:
3.1.- Es podrà menjar i beure begudes no alcohòliques, al bar o al pati.
3.2.- No es podrà menjar dins altres dependències de l´edifici escolar.
3.3.- S´haurà de posar especial esment en utilitzar els contenidors per dipositar tots els residus
resultants de la ingestió d´aliments i begudes.
4.- La legislació vigent impedeix consumir begudes alcohòliques i fumar dins el recinte escolar.
El professorat i personal no docent podrà fumar a les zones habilitades que estaran clarament
senyalitzades.
5.- S´haurà d´entrar i sortir del Centre i circular pels passadissos amb ordre i sense cridar. Als
moments de major aglomeració, no aturar-se en els llocs de pas.
6.- L´alumnat utilitzarà la porta del carrer Vinyassa (porta del pati) per accedir al Centre. El
professorat i personal no docent ho farà per l´entrada principal del Centre del carrer Gilabert de
Centelles.
7.- S´haurà d´assistir puntualment a les activitats acadèmiques i extraescolars.
7.1.- L’hora d’inici de les activitats lectives són les 8,00. La porta del carrer Vinyassa romandrà
oberta fins les 8,00 minuts. Passat aquest temps l’alumnat no podrà accedir al centre fins l’inici
de la segona hora i per la porta del carrer Gilabert de Centelles. L’alumne/a que presenti una
justificació adient podrà entrar al centre entre classe i classe.
7.2.- Passats 10 minuts de l´hora d´inici d´una activitat, l´alumne/a pot perdre el dret de
participar-hi, cas que això succeeixi haurà de dirigir-se a la Biblioteca.. En el cas que un/una
professor/a arribi tard, el/la delegat/da ho comunicarà al professorat de guàrdia.
7.3.- Les absències i els retards es justificaran dins el termini de tres dies lectius següents a
l’incorporació al centre i complimentant el model establert en cada cas i que es troba a
disposició de l’alumnat a la consergeria del centre.
7.4.- Quan es pugui preveure l´absència, l´alumnat la comunicarà al tutor, el professorat, al Cap
d´estudis; al personal no docent, al/a la Secretari/a.
8.- S´ha de mantenir la higiene personal i utilitzar correctament els serveis.
9.- S´ha de col·laborar en la comunicació Centre-Pares. Totes les comunicacions, informes,
documents, missatges del centre i/o dels pares, els butlletins, etc. s´han de lliurar i tornar dins el
termini establert. (Per als butlletins de notes el termini són cinc dies).
10.- S´ha de col·laborar en:
10.1.- L´estalvi de consum energètic (evitarem els llums innecessaris, els vidres oberts quan hi
hagi calefacció,...).
10.2.- Evitar l´abús de recursos materials (paper, guix...).
10.3.- Iniciatives de recollida selectiva de materials (papers).
11.- S´haurà de tenir un tracte respectuós amb totes les persones i bona disposició per aclarir
conflictes. S´evitarà qualsevol tipus d´humiliació, insult, agressió, etc.
12.- Si es presenta algun problema, s´intentarà resoldre primer directament amb l'interessat. Si
aquest procediment no funciona, se seguiran els canals de representativitat establerts
(professorat, delegat/da, tutor/a, Cap d´estudis, Director/a).
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13.- Quan es trobi un objecte, si és possible, es tornarà al propietari. Si no, es deixarà a
Consergeria.
14.- S´aportarà, a través del mecanisme adient, (tutors/es, delegats/des, directiva, bústia de
suggeriments), suggeriments que permetin millorar el funcionament acadèmic, organitzatiu,
burocràtic, etc, del Centre.
15.- No es permet, en temps lectiu (classe, sortides extraescolares, etc......) l’ús d’aparells
(mòbils, làsers, walkmans, jocs electrònics, i d’altres) que distorbin el desenvolupament normal
de l’activitat lectiva.
16.- Serà motiu d’expulsió directa durant tres dies els següents pertorbaments de la convivència
del centre (aprovat a la CCP del 10 de novembre de 2004):
- Iniciar o intervenir en una baralla.
- Fumar dins del centre.
17.- Així mateix serà causa d’expulsió per un nombre de dies indeterminat el consum o tenència
de drogues dins del centre(aprovat a la CCP del 10 de novembre de 2004).
18.- L’alumnat que arribi tard romandrà castigat i fent deures el temps del primer esplai,
custodiat per personal docent (aprovat a la CCP del 10 de novembre de 2004).
19.- La vestimenta i el comportament de l’alumnat ha de ser en tot moment l’adient en un centre
educatiu, per tal de no pertorbar el ritme de les classes ni la convivència amb la resta de la
comunitat educativa.
19.1.- No s’admetrà ningú vestit només amb roba interior.
19.2.- No s’admetrà ningú vestit amb roba de bany.
19.3.- No es poden dur gorres dins del centre (a excepció del pati). Per una qüestió
d’higiene les gorres no se retornaran sinó que se tiren.
19.4.- L’alumnat no pot exhibir a la seva vestiment ni en els seus ensers cap
llegenda/logotipus/símbol/dibuix que ofengui a algun col·lectiu de la comunitat educativa (per
raons de creences, ideologia, sexe, raça ...)
20.- L'horari per a poder accedir als armariets és:
· Principi i/o final del temps d'esplai (primer i segon esplais)
· des de les 07:50 fins a les 08:00
· a l'hora de sortida
21.- No s’admetrà cap tipus de mostra excessiva d’afecte (tocaments ni besades) en cap de les
dependències del centre.
22.- Estan prohibits els mòbils dins del centre. Se recomana no dur-ne o deixar-los dins les
taquilles. En conseqüència, el centre no se fa responsable de la pèrdua de mòbils o aparells
innecessaris per a la tasca educativa (mòbils, MP3, MP4).
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D.3.- Règim Disciplinari
1.- Pel que fa referència al règim disciplinari del professorat i personal no docent, s´aplicarà la
via ordinària, en la qual la Direcció del Centre proposa l'obertura d´expedient a la Conselleria
d’Educació.
2.- El règim disciplinari de l´alumnat comportarà la tipificació de dos tipus de faltes: les
contràries a les normes de convivència del Centre i les greument perjudicials per a la
convivència del Centre.
2.1.- Es considerarà falta contrària a les normes de convivència del Centre:
a) La inassistència i/o falta de puntualitat a classe durant 14 períodes lectius sense
justificar, o 5 de la mateixa assignatura.
b) Embrutar el Centre (llançar papers, pintar taules,....)
c) Discussions o baralles dins el recinte escolar, sense ocasionar lesions.
d) Manca de normes elementals d´higiene.
e) Manca de consideració a qualsevol membre de la comunitat escolar.
f) Assistència a classe sense el material escolar necessari sense justificació.
g) El no respectar l´exercici del dret d´estudi dels seus companys.
h) Fer malbé, de forma intencionada, el material o les instal·lacions del Centre.
i) Manipular i no lliurar, de forma intencionada, els informes, documents, comunicacions, i
missatges del Centre i/o dels pares/mares.
j) Totes aquelles altres que per atenuants o per no estar expressament tipificades en el
RRI així es considerin.
k) El no compliment de l’horari d’anar als armariets durà les següents actuacions:
- la primera vegada serà sancionat amb una amonestació verbal a l’alumne i notificació a
la família per SMS.
- la segona vegada haurà de romandre castigat dimecres o divendres.
- la tercera vegada se li retirarà l’armariet, sense retornar-li els diners del seu lloguer.
El/la professor/a que amonesti un/una alumne/a haurà d´omplir l´imprès dissenyat a tal efecte,
de forma clara i concisa explicant els motius que han originat l´esmentada amonestació, i
entregar l’imprès al/a Cap d´estudis. Si l´alumne/a és expulsat de classe haurà de presentar
aquest full al/a la professor/a de guàrdia i anar a la Biblioteca, una vegada finalitzada la guàrdia,
el professor/a de guàrdia entregarà el full d´amonestació al/a Cap d´estudis.
En tots dos casos el/la Cap d´estudis, una vegada analitzats els fets que han provocat l
´amonestació, assignarà l´adjudicació de sanció oportuna al/a professor/a, tutor/a, director/a,
segons allò tipificat al RD de drets i deures dels alumnes (art. 49), que podran ser:
a) Advertència verbal.
b) Realització de tasques en horari no lectiu.
c) Haver de demanar disculpes a la persona afectada.
d) Supressió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries.
e) Qualsevol altra que es consideri oportuna.
Si l’alumne/a acumulés tres sancions contràries a les normes de convivència del Centre, l´equip
directiu, escoltat el tutor/a, analitzarà, segons el RD de drets i deures dels alumnes ( art. 48,
49 ), la sanció oportuna, que podrà ser:
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a) Supressió del dret d´assistència a determinades classes per un període no superior a tres
dies lectius.
b) Supressió del dret d´assistència al Centre per un període no superior a tres dies lectius.
El/la tutor/a tendrà constància i arxivarà les amonestacions i/o sancions a l´expedient de l
´alumne/a i ho comunicarà als pares/mares en un termini de 5 dies lectius, complimentant el
model dissenyat a tal efecte.
2.2.- Es considerarà falta greument perjudicial per a la convivència del Centre:
a) Els actes d´indisciplina, injúria o ofenses greus contra qualsevol membre de la comunitat
educativa.
b) Les agressions físiques o morals que pertorbin físicament o psicològicament l´afectat o
afectada.
c) El robatori de qualsevol tipus de material al Centre Escolar.
d) Falsificació de les qualificacions o de signatures.
e) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal de qualsevol membre de la
comunitat educativa del Centre o la incitació a aquestes.
f) L´incompliment de les sancions imposades.
g) Reiteració, en un mateix curs escolar, de conductes contràries a les normes de convivència
del Centre.
h) Totes aquelles altres que per atenuants o per no estar expressament tipificades en el RRI així
es considerin.
Les sancions per aquestes conductes seran imposades pel Consell Escolar del Centre prèvia
instrucció d´un expedient i segons el que tipifica el RD de drets i deures dels alumnes (art. 53) i
podran ser:
a) Realització de tasques que suposin la reparació dels desperfectes ocasionats o la millora del
desenvolupament de les activitats del Centre, en horari no lectiu.
b) Supressió del dret a participar en activitats extraescolars i/o complementàries.
c) Canvi de grup o classe.
d) Supressió del dret d´assistència a determinades classes per un període superior a 5 dies
lectius i inferior a dues setmanes.
e) Supressió del dret d´assistència al Centre durant un període superior a 3 dies lectius i inferior
a un mes.
f) Canvi de Centre.
D.4.- Protocol d'actuació en casos de retard
Quan un alumne arriba tard a 1a o 2a hora se’l cita el temps de l’esplai per recuperar el temps
perdut.
Si reincideix en la falta se’l cita a romandre al centre el dimecres i/o el divendres fins a les 15.00
hores.
El protocol d’actuació és el següent:
1.- Quan l’alumne entra al centre, la conserge li demana el carnet del centre i l’apunta en un
registre indicant el motiu pel que ha arribat a aquella hora. Si l’alumne duu justificant, li retorna
el carnet i l’alumne puja a classe. Si l’alumne no duu justificant li retira el carnet, la cap d’estudis
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(en un formulari ja preestablert) el cita a l’aula 1.06 pel temps del primer esplai d’aquell mateix
dia.
2.- A 3a hora la conserge va per les aules repartint aquest formulari a l’alumnat que ha arribat
tard (és un recordatori de la cita que tenen el temps de l’esplai).
3.- El temps del 1r esplai l’alumnat citat ha d’estar a l’aula 1.06 fent deures i custodiat per un
professor (hi ha un encarregat diari per fer aquesta tasca).
4.- Si l’alumnat ha acudit a la cita a l’aula 1.06, recupera el carnet escolar.
5.- Si l’alumnat no ha acudit a la cita a l’aula 1.06 el seu carnet queda retingut al despatx de la
cap d’estudis adjunta. Aquest fet provoca que l’esmentat/ada alumne/a no podrà sortir del
centre cap dia abans de les 15.00 hores, ja que a la porta de sortida se li demanarà el carnet.
L’única solució serà anar a parlar amb la cap d’estudis adjunta.
D.5.- Protocol d'actuació en casos de conductes absentistes
Hem observat que gran part de les comunicacions de faltes d'assistència que es trametien per
correu certificat no arribaven al seu destinatari i retornaven al centre. Aquesta és la raó per la
qual, quan sigui possible, s'intentarà fer signar la carta al pare o a la mare personalment, i
reservar l'altra canal per a aquells casos en què l'entrevista personal no sigui possible. El
protocol serà el següent:
- Es coordina l'emissió de la carta amb la cap d'estudis adjunta. Setmanalment, a la reunió
de tutors, s'aportarà per part de caporalia un extracte de les faltes del curs, a través de la qual
es detectaran els casos que requereixen una actuació, tot seguint els criteris establerts per la
Conselleria d'Educació (d'aplicació setmanal) i no sobrepassant, en cap cas, els límits establerts
a continuació.
Nombre de faltes sense justificar
(criteri de la Conselleria)

Nombre màxim de faltes sense
justificar

Primera carta

12 faltes

24 faltes

Segona carta

24 faltes

48 faltes

Tercera carta

48 faltes

72 faltes

- El tutor l'acaba d'emplenar, la signa i la duu a secretaria perquè li donin registre de
sortida.
- Es convoca el representant legal i, durant l'entrevista personal, on es fa una valoració de la
situació, es signa la carta. En el cas que la comunicació telefònica amb la família sigui difícil, es
pot recórrer a consergeria per tal que es concerti l'entrevista o enviar un sms.
- Si es tracta de la tercera carta, s'hi implicarà l'orientadora del centre.
- El tutor guarda una còpia a l'arxivador de la sala de professors i dóna l'original a la cap
d'estudis adjunta.
S'ha de tenir en compte que, una vegada donat el registre de sortida, el document es
converteix en un document oficial que ha de ser custodiat PEL TUTOR.
En casos excepcionals, prèvia conversa telefònica, es pot donar la carta a l'alumne, si és de
confiança, perquè la signi el representat legal. Sempre se n'haurà de fer una còpia amb el
registre de sortida, per tal de poder fer un duplicat fàcilment en cas de pèrdua o oblit.
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En els casos en què no sigui possible cap dels dos tipus de contacte anteriors, la carta s'enviarà
per correu certificat. Sempre s'haurà de posar a la tarja rosa el nombre de registre, per tal de
poder identificar ràpidament el resguard quan ens sigui retornat.
Seguir aquest protocol estrictament és molt important, tant per controlar la qualitat del control
ofertat als nostres alumnes i a les nostres famílies, com per aconseguir la cobertura legal
suficient en un tema tan delicat com l'absentisme dels menors. Així mateix és imprescindible si
volem derivar determinats casos als CMSS.
E.- PROCEDIMENTS ESPECÍFICS D’ACTUACIÓ PER PREVENIR CASOS DE VIOLÈNCIA I
D’ASSETJAMENT ESCOLAR I INCORPORACIÓ DE MESURES ORGANITZATIVES
E.1. Definició
Anomenem assetjament a aquella situació de violència entre iguals en què un/a alumne/a està exposat/ada de
forma continuada i durant un temps a accions negatives que duen a terme altres companys/es del grup d’iguals
intencionadament, és a dir, ens trobem amb una víctima indefensa i un entorn que permet la violència. En els

casos d'assetjament a l'escola, hi ha tres rols: agressors, víctimes i espectadors o testimonis.
Qualsevol intervenció ha de tenir en compte aquests tres rols, s'ha d'anar més enllà de
l'agressor i la víctima . Cal anar ben alerta amb els falsos diagnòstics, especialment a no
confondre una víctima activa amb la causant, provocadora de l'assetjament: encara que paregui
que pot provocar, està essent, igualment una víctima!
Les conseqüències de l'assetjament són molt negatives per a tots els implicats, les més destacables són:
deteriorament psicològic de la personalitat de la víctima, deteriorament moral de l'agressor, i aprenentatges i hàbits
negatius en els espectadors, que influiran en llur comportament actual i futur. En el cas de les víctimes,
l'autoconcepte negatiu i la baixa autoestima l'acompanyaran a la vida adulta i podrà esdevenir, fàcilment, víctima
fàcil d'abusos en l'àmbit laboral, domèstic i social.

L'assetjament engloba tres tipus de violència: violència física (directa: tant pegar com
amenaçar; indirecta: trencar i robar pertinences), violència psicològica (directa: insultar, burlarse; indirecta: malparlar, fer córrer rumors) i violència social (directa: excloure, bloquejar;
indirecta: ignorar); aquests darrers casos representen, habitualment, al voltant del 90 % de la
violència escolar. El ciberbullying i el dating violence són noves modalitats que aprofiten les TIC
per a exercir algun tipus d'assetjament. No s’han de confondre aquestes situacions amb els
petits conflictes propis de l’etapa adolescent.
E.2. Prevenció
Tal com s'ha exposat en tot aquest pla, la prevenció és el pilar fonamental d’aquest projecte de convivència, ja que
del que es tracta és de crear un clima i una cultura de participació, de diàleg, de resolució pacífica de conflictes. En
el cas de la violència entre iguals, famílies, alumnes i docents han de mester formació i recursos adequats tant per
prevenir com per intervenir. En aquest pla ja hem descrit algunes de les mesures que es portaran a terme en el
centre per crear aquesta cultura i contribuir a la prevenció de l’assetjament. No s'ha de perdre de vista que
l’assetjament seria la punta de l’iceberg d’una dinàmica negativa de relacions. Cal treballar per prevenir-la. Aquest
protocol és per als casos puntuals que puguin sorgir, que, per sort, són ben escassos.

E.3. Detecció
El
professorat no sol estar assabentat dels episodis de maltractament que es produeixen en temps
d'esplai.
Es tracta d’identificar l’existència de conductes agressives per part del grup d’iguals vers un subjecte.
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Per això seguirem el següent protocol:
Partim d’una sospita per part del professor/a o d'algun company o companya
Comunicació per part del professor al tutor i a la Comissió de Convivència.
La Comissió de Convivència passa el qüestionari de detecció a l’equip docent, al professorat de guàrdia de pati i al
personal no docent que es consideri oportú.(ANNEX I)
Valoració del cas per part de la Comissió de Convivència.
Si es confirma la sospita, el tutor passa un qüestionari als grups-classe implicats.(CESC)
Si escau, es passa a la intervenció.
En tot moment es mantindrà a la directiva informada per part de la Comissió de Convivència.

E.4. Intervenció
És propòsit de la Comissió millorar la immediatesa de la intervenció, més enllà dels protocols: és per això que,
independentment dels resultats de la recollida de dades, iniciarem entrevistes amb les persones que ens han
suggerit que participen de l'assetjament, tant com a agressores, com com a víctimes.
En casos d’assetjament, on per definició hi ha un desequilibri important de forces, cal actuar amb un procediment
altament estructurat que asseguri d’una banda, que s’aturaran els actes de maltractament, i que la seguretat de la
víctima queda garantida, i d'altra banda, que s'iniciarà un procés de tractament de l'agressor. En alguns casos

caldrà un suport psicològic o psiquiàtric que està fora de l'abast dels serveis que el centre pot
oferir; en aquells casos, caldrà un treball conjunt amb professionals externs al nostre centre.
Tot i que cal un protocol, en cada cas la intervenció s'ha d'adequar a la realitat i els tipus de
personalitat: l'èxit que es pot obtenir és proporcional a una definició ajustada de cada situació.
Per això, la Comissió de Convivència actuarà a dos nivells: involucrant a les famílies i a nivell de centre.
Quant a les famílies, se’ls informarà i demanarà la seva intervenció a nivell familiar.
A nivell de centre aplicarà el mètode d’Anatol Pikas. Aquest és un mètode per a la resolució de situacions
d’assetjament grupal i s’estructura a través de les següents etapes:
ETAPA 1: Entrevistes individuals als assetjadors, començant pel líder i continuant pels testimonis, acabant per la
víctima, evitant que puguin parlar entre si abans de finalitzar aquesta primera ronda d’entrevistes.
Les entrevistes es realitzaran a un lloc privat i aïllat de renous i interrupcions amb una durada d'entre 5 i 10 minuts.
A l’hora de l’entrevista cada un dels implicats és tret de la seva aula, sense previ avís, acompanyat per un altre adult
que no formi part de la Comissió de Convivència per tal de preservar el bon funcionament del procés.
Si és possible, totes les entrevistes s’han de dur a terme durant el mateix període lectiu.
Aquestes entrevistes es realitzaran segons el guió de l’annex III.
ETAPA 2: Entrevista de seguiment amb cada persona implicada. Es tracta de comprovar si es compleixen les
propostes i els acords definits a l’etapa 1. La durada d’aquestes entrevistes és de 3 minuts.

ETAPA 3: Trobada de grup. (ANNEX IV). La seva duració serà de 30 minuts.
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E.5. Informe final
S’elaborarà un informe (ANNEX V) on es reflectiran les dades més importants del procés.
E.6. Avaluació i seguiment
Es realitzarà una primera trobada la quinzena següent del final de la intervenció i per a revisions posteriors la
comissió fixarà un calendari.
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ANNEX I
QÜESTIONARI DE DETECCIÓ D’ASSETJAMENT
1-Has detectat que........................sofresqui algun tipus d’assetjament?
2-De quin tipus? (marca amb una creu)
a-Físic
•
•
•
•

pegar
amenaçar
trencar pertinences
robar pertinences

b-Psicològic
•
•
•
•

insultar
burlar-se
malparlar
fer córrer rumors

c-Social
•
•

Excloure
Ignorar

d- Virtual
•
•

A través d'Internet
Amb un mòbil

3-Qui participa en aquest maltractament?
4-A quin lloc succeeix?
5-Has intervingut d’alguna manera?
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ANNEX II
La recollida de dades del grup-classe es farà mitjançant el qüestionari de nominació CESC (Conductes i
Experiències Socials a Classe), a través de la plataforma Moodle. Cada alumne disposa de la llista de tot el grup i,
d'entre els noms n'ha de triar fins a tres que responguin a cadascun dels 12 ítems següents. A partir d'aquesta
informació es crea un sociograma que ens permet analitzar les relacions socials del grup.
CESC Conducta i Experiències Socials a Classe
Full de respostes: Primer Cicle d’ESO
Nom: _____________________________________________ Número: __________
Noi
Noia
Data: _______________________
Classe: ___________ Nom del tutor/a: ____________________________________
Centre: ______________________________ Població: ________________________
**********************************************************
1 Em cau bé
2 No em cau bé
3 Fa córrer rumors
4 Ajuda els altres
**********************************************************
5 Dóna empentes
6 No deixa participar
7 Anima els altres
8 Insulta
**********************************************************
9 A qui donen empentes?
10 A qui insulten o ridiculitzen?
11 A qui no deixen participar?
12 Els teus amics / amigues
**********************************************************
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ANNEX III
ENTREVISTES INDIVIDUALS AMB PERSONES DEL GRUP IMPLICAT
•

Per començar:
1.- M’agradaria parlar amb tu perquè he sentit que… (víctima) té problemes
Una altra possible frase a emprar és: M’agradaria parlar amb tu perquè he sentit que t’estàs ficant
amb…. (nom de la víctima)

•

A continuació:
2.- Què saps sobre això que t’he esmentat?

•

En el moment de canviar cap a les propostes:
3.- D’acord, ja hem parlat prou de tot això

•

Per concretar el pla d’acció…
4.- Què podem fer, què suggereixes, què podries pensar per ajudar a…?

•

Per forçar la proposta i trencar l’entrevista….
5.- Això està bé. Ens tornem a veure d’aquí una setmana; llavors em podràs contar com t’ha anat.

Si jutgem que l’entrevista no conduirà enlloc és preferible acabar-la dient: “D’acord. Jo crec que ho deixarem per
avui. Et veuré el proper…”
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ANNEX IV
TROBADA DE GRUP
1.

Exposició dels fets:

- …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....

- …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....
2.

Accions dutes a terme:

- …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………....
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…………………………………………………………………………………....

- …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....

3.

Acords presos:

- …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....

- …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………....

4.

Revisió:

Responsable
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ANNEX V
INFORME FINAL
Dades d’identificació:
Dades de l’alumne que n’ha estat víctima:
Nom i llinatges:………………………………………………………….
Edat:……………………………………………………………………..
Nivell/grup:………………………………………………………………

Dades de l'alumne o alumnes que, pressumptament, n’han estat agressors:
Nom i llinatges:………………………………………………………….
Edat:……………………………………………………………………..
Nivell/grup:……………………………………………………………...

Nom i llinatges:………………………………………………………….
Edat:……………………………………………………………………..
Nivell/grup:……………………………………………………………...
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Localització i dates de la o les agressions:
LLOC
Aula
Pati
Passadissos
Banys
Gimnàs o vestuaris
Autobús escolar
Entrada o sortida del centre
Fora del centre, per alumnes del centre
Fora del centre, per persones alienes al centre
Altres

DATA

Testimonis:
-alumnes:…………………………………………………………….......
-professorat:………………………………………………………………
-personal no docent:……………………………………………………..
-altres:……………………………………………………………………

Tipus de maltractament:
No

Sí

Puntual

Repetit

Físic directe o indirecte (pegar, amenaçar,
amagar, rompre o robar coses)
Psicològic (insultar, burlar-se, malparlar, fer
córrer rumors, fer xantatge)
Social (excloure, ignorar)
Virtual a través d’Internet o mòbils
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Descripció dels fets:
…………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Mesures adoptades:

Mesures cautelars
-augment de mesures de vigilància
-canvi de classe
-increment de personal específic
-altres
Obertura d’expedient disciplinari
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Altres mesures : educatives, preventives, etc…
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Palma,………d ………….de ……..
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Annex 4.- Programació de serveis i d'activitats complementàries i
extraescolars.
Programació
El programa d'activitats extraescolars és materialment impossible de planificar amb antelació, perquè el gruix de les
sortides depèn de l'oferta de cada temporada, tant pel que fa a les activitats culturals (cinema, teatre, exposicions,
concerts, etc.), com pel que fa a les propostes que neixen de diferents institucions governamentals (sobretot
l'Ajuntament de Palma, el Consell Insular de Mallorca i les conselleries del Govern Balear), de l'acció social de les
entitats bancàries o de les organitzacions no governamentals (ALAS, GOB, Joves de Mallorca per la Llengua, etc.).
Per tot plegat, el coordinador d'activitats extraescolars estudiarà cadascuna de les propostes presentades pels
departaments del nostre institut per tal de calibrar-ne l'eficàcia pedagògica. De la mateixa manera, tal com marca la
llei,1 s'estudiaran les propostes procedents de l'alumnat, dels pares, les mares i els tutors legals. No obstant això, es
rebutjaran aquelles activitats que no contenguin cap aspecte educatiu, les que no siguin pròpies de la nostra tradició
cultural (Halloween, per exemple) o les que es derivin de criteris comercials (Sant Valentí, per exemple).

Dates
Quant a les dates de les sortides, es tendran en compte dos criteris bàsics:
1) No s'autoritzarà cap sortida durant els deu quinze lectius previs a l'inici de les juntes d'avaluació per tal
d'afavorir el període d'exàmens. Aquest calendari es concretarà amb la Junta Directiva del centre.
2) S'intentarà que un mateix grup no surti dues vegades durant la mateixa setmana.
Activitats culturals anuals
Tenim previstes una sèrie d'activitats que ja formen part de la dinàmica cultural pròpia del nostre centre:
•

La festa de les Verges, que se celebrarà el dia més proper al 20 d'octubre, de 10:45 a 12h. S'ha triat aquest
horari perquè permet que l'alumnat de 4t d'ESO véngui bunyols i clavells per tal de recaptar doblers per a
possibles viatges d'estudis. La tria de la música anirà a càrrec de l'alumnat la segona meitat del temps, però
abans música folklòrica mallorquina.

•

La festa de Sant Sebastià, que se celebrarà el dia més proper al 20 de gener, de 09'50h a 11:05h. S'ha triat
aquest horari perquè permet que l'alumnat de 4t d'ESO véngui productes per a la torrada típica per tal de
recaptar doblers per a possibles viatges d'estudis. S'hi inclourà una audició de música folklòrica mallorquina.

Viatges d'estudis
També es consideren competència de la coordinadora d'activitats extraescolars les activitats promogudes per
l'alumnat mateix que tenen com a objectiu recaptar doblers per als viatges d'estudis, tals com la venda de berenar
elaborat per ells mateixos un pic per setmana, la participació en les activitats de les festes culturals anuals i d'altres
que puguin proposar. El criteri per repartir els doblers recaptats serà el següent: rebrà subvenció l'alumnat que hagi
participat (el nivell de participació dependrà de la quantitat d'alumnes que vulguin participar, és a dir, si són molts
seran poques vegades i si són pocs en seran més).
La coordinadora, tal com marca el decret abans esmentat, coordinarà l'organització dels viatges d'estudis, però no
en serà l'organitzador, ja que es considera preferible que aquests viatges neixin amb la intenció de servir de
complement a qualque àmbit acadèmic específic (Ciències Naturals, Història, Educació Física, Cicles Formatius...),
el qual s'encarregarà de la seva planificació i la seva execució. Es rebutjaran, com ja especifica la nostra normativa
interna, aquells viatges que tenen una finalitat exclusivament lúdica.
Articles 64 i 65 del Reglament Orgànic dels Instituts d'Educació Secundària, decret 120/2002, publicat al BOIB núm. 120 del 5
d'octubre del 2002.
1
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Quí cal incloure el viatge que fa la cap de departament de Ciències Socials amb l'alumnat de quart (ella ho coordina
tot i en té una reducció d'1h setmanal).
Altres funcions de la coordinadora d'extraescolars
a) Coordinar el calendari de sortides i activitats per tal d'evitar coincidències i altres problemes . Per a dur a terme
aquesta tasca:
• es registrarà a una carpeta totes les sortides previstes i s'informarà setmanalment a tot el claustre penjantles al suro de la sala de professorat
• es passarà una còpia a secretaria per a què ho registren a la pàgina web del centre
• es vigilarà que la còpia de secretaria acabi a una carpeta de consergeria per a què es dugui un control dels
alumnes/grups que han de sortir i entrar al centre
• Vigilar que tots els canvis de darrer hora estiguin actualitzats a les tres instàncies (suro, pàg. web i
consergeria).
b) Distribuir la publicitat d'ofertes educatives que arriben al centre:
• deixar a la casella dels caps de departament allò que té relació amb les assignatures que imparteixen
• deixar al D. O. tot allò de caràcter general que pot fer-se servir, per exemple,a tutories.
• penjar als passadissos la informació que pot interessar a tota la comunitat educativa.
c) Organitzar algun sopar de germanor entre el professorat, especialment en relació a les festes de Nadal i Pasqua.
d) Encomanar un núm. de loteria per al professorat.
di) Informar, al professorat nouvingut al centre, del funcionament de les activitats extraescolars. A més de les
explicacions verbals de principi de curs i durant el curs, s'ha elaborat, durant el curs passat, un informe , el
més detallat possible, per a què tot el professorat i especialment aquest tenguin a mà tota la informació
necessària, i que serà inclòs a la pàgina web de l'ies.
f) Recollir suggeriments i avaluar les activitats a la memòria
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Annex 5.- Memòria administrativa
a) Estadística de principi de curs
Grup

Nombre d'alumnat
matriculat

1r d'ESO

111

2n d'ESO

108

3r d'ESO

94

4t d'ESO

74

1r BTX

63

2n BTX

48

1r CFGM

28

2n CFGM

9

1r CFGS

29

2n CFGS

12

Grup

Procedències predominants

1r d'ESO

Espanya, Equador

2n d'ESO

Espanya, Equador i Argentina

3r d'ESO

Espanya, Equador, Colòmbia

4t d'ESO

Espanya, Argentina, Bolívia, República
Dominicana, Colòmbia

1r Batx

Espanya, Bolívia i Colòmbia

2n Batx

Espanya

1r CFGM

Espanya

2n CFGM

Espanya

1r CFGS

Espanya

2n CFGS

Espanya

Matrícula nova
En el moment d'aprovar aquesta PGA ens trobam amb tots els cursos d'ESO tancada la
matrícula nova, només resta oberta a segon de batxillerat.
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Les dades que figuren a principi de curs al Xestib són les que se detallen a continuació. Després
de l'avaluació zero hem detectat (previ test passat per l'orientador), que tenim més alumnes de
NEE i molts més alumnes de COM.
Nombre d'alumnat amb necessitats educatives específiques
matriculat
NEE

COM

1r d'ESO

17

27

2n d'ESO

7

16

3r d'ESO

3

7

4t d'ESO

0

9

Professorat del Centre
Homes

Dones

32

38

* al grup de dones n'hi ha que estan a mitja jornada
Personal no docent
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b) Estat de les instal·lacions i equipaments.
Destacar que el curs passat vam intentar sobreviure amb el que teníem i només fer
aquelles reparacions que fossin molt urgents. En aquest sentit, i tenint en compte la seva
perillositat i i la no existència de recursos econòmics per part del centre, hem sol·licitat al
IBISEC, sense cap resultat, la realització de les següents reparacions:
1.- Reparar paviment pati en zones deteriorades.
Motiu: Hi ha clots al pati que poden ocasionar petits accidents als alumnes.
2.- Reparar voladìs del pati situat damunt la finestra del bar.
Motiu: possibles desprendiments que que podrien causar danys als alumnes
3.- Reparació o, si s'escau, substitució, de les lames de les finestres exteriors, sobretot de les
situades al pati.
Motiu: desprendiment i caiguda d'alguna d'elles que podrien causar danys als alumnes i
professors.
Altres peticions menys urgents són:
1.- Asfaltar trespol aparcament.
Motiu: Està molt deteriorat.
2.- Pintar escala d’emergència metàl·lica exterior.
Motiu: Està molt deteriorada, oxidada i sense pintar.
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Annex 6.- Acta d'aprovació de la PGA pel Consell Escolar
Sessió: Ordinària
Inici: 13:15
Lloc: Aula de música
Assistents:
vegeu-ne full adjunt

Data: 24 octubre 2012
Final: 14:00

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si escau, de la esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, de la PGA.
3.- Aprovació, si escau, del Projecte Mediambiental.
4.- Informació renovació Consell Escolar (s'ha d'incloure 1 pare, més 2 alumnes, més 3 professors/es)
5.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió.
1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova l’acta de la sessió ordinària celebrada el 19/09/2012
2.- Aprovació, si escau, de la PGA.
Margarida Ramis comenta la PGA (veure document adjunt). La PGA presentada al Consell Escolar recull les
modificacions votades al Claustre respecte als objectius.
Les peticions de reparacions i compra o dotació de material, incloses en les memòries dels diferents departaments,
o estan realitzades (la majoria) o estan pendents de pressupost.
Els resultats de la votació són els següents:
SI: 3
NO: 0
BLANCS: 4 (se sumen a la majoria)
La PGA 2012_13 queda aprovada pel Consell Escolar.
Juanjo Rey matisa que els vots en blanc no vol dir anar en contra de l'equip directiu, sinó una forma de protesta
contra la situació de retallades portats a terme en l'ensenyament públic.
3.- Aprovació, si escau, del Projecte Mediambiental
El projecte mediambiental queda inclòs dins de la PGA, per tant, queda igualment aprovat.
4.- Informació renovació Consell Escolar (s'ha d'incloure 1 pare, més 2 alumnes, més 3 professors/es)
Respecte al calendari, les dates es poden consultar o bé al document adjunt,bé en el calendari virtual del web del
centre o bé al tauler d'anuncis establert a aquest efecte . S'ha de matisar que el calendari publicat des de
Conselleria és
a títol orientatiu. En aquest sentit s'han hagut de fer algunes modificacions respecte als dies 3, 4 i 10 d'octubre, sent
substituïdes aquestes dates pels dies
16 (3 i 4 d'octubre) i 17 (per al dia 10 d'octubre), per motius de retard en l'execució del procés.
Respecte al procés electoral: nostre consell escolar està format per la directora,
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la cap d'estudis, la secretària (amb veu però sense vot), un representant de l'ajuntament, un representant del
personal no docent, 3 alumnes, 3 pares/mares i 6 membres del professorat.
Cada dos anys renovem a parts iguals cada un dels estaments. Enguany renovarem tres professors (Enguany surt
Magdalena Palliser (jubilada), Joan Jaume (es troba en un altre centre) i Angelino Mondragón), dos pares (només
queda Guillem Coll) i dos alumnes (només quedaria Lorena García Pintado. Aquesta alumna per regla general no
ve a les sessions del Consell Escolar, per la qual cosa caldria replantejar la possibilitat de votar tres alumnes en lloc
de dos. La tutora hauria de parlar amb l'alumna i plantejar la seva renúncia en el cas que no vagi a assistir al consell
escolar)
5.- Informació General.
Aquest any la consulta jove comptarà amb 4 infermeres que assistiran al centre els divendres mitjançant torns.
Els resultats del curs 2011_12 no han estat tan positius com s'esperaven, en el sentit que sempre acudien els
mateixos alumnes. La causa pot ser la manca de promoció. En aquest sentit, es proposa per part de les
representants de la consulta jove, a més de seguir amb la promoció, crear una pàgina web on els alumnes puguin
consultar informació sobre diferents temes, resoldre dubtes, etc.D'aquesta manera també s'evita que els alumnes,
que tinguin classe el divendres de 13.00h a 15:00 h, perdin classe pel fet d'assistir a la consulta jove.
Juanjo Rey, coordinador TIC, afirma que hi ha la possibilitat de crear un curs MOODLE, on hi ha fòrums per
exemple; també es pot crear un correu electrònic on quedaria garantida la privacitat (consultajove@iesarxiduc.net)
Agustina Vilaret proposa crear un enllaç des del web del centre.
D'altra banda, la consulta jove informa el consell escolar que que la consulta jove no serveix només per resoldre
dubtes o donar informació, sinó que també detecta problemes com els relatius a la "berenar saludable". Des de la
consulta jove es poden impartir tallers, tant relatius a aquest tema, com de prevenció de violència de gènere, o
benestar i salut emocional (els resultats d'aquests tallers en altres centres han estat espectaculars) Són tallers
teòric-pràctics, oberts a la participació dels alumnes, on ells fins i tot poden ser part activa dels mateixos preparant o
exposant informació. En qualsevol cas, es requereix una continuïtat per part del centre. La solució, per tant, no
passa només pels professionals de la salut, sinó que també és una tasca de la comunitat educativa. En aquest
sentit, es proposa i accepta per part del consell escolar que les principals actuacions (coodinació amb la consulta
jove) han de ser portades a terme des de les tutories (sobretot del primer cicle) i des del departament d'orientació.
Agustina Vilaret proposa, i és acceptat pels membres del consell escolar, que en la portada de l'agenda del pròxim
curs es potenciï el tema de la salut. Per exemple, el tema del concurs per a la portada podria ser "centre saludable"
6.- Precs i preguntes
No n'hi ha.
Sense més assumptes a tractar a les 14:00h, la presidenta aixeca la sessió de la qual com a secretària n'estenc
aquest acta.
La secretària

La presidenta

Sandra Rubio Jerez

Margalida Ramis Barceló
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7.- Annexes que hi adjuntam
Annex 7.- Projecte Ambientalització
Consideracions prèvies:
- Triau l’eix o eixos temàtics que pensau treballar durant aquest curs.
- Per cada eix temàtic triat, heu d’emplenar la fitxa corresponent, que consta de tres parts:
Diagnosi inicial: qüestionari perquè el centre avaluï l’estat inicial de treball d’aquest
eix.
Objectius: seleccionau l’objectiu o objectius que preteneu assolir per aquest curs
(en podeu escriure d’altres). Aquests seran els objectius dels quals haureu de valorar el
grau d’assoliment a la memòria de final de curs.
Pla d’acció: explicau breument quines activitats pensau dur a terme per intentar
assolir cadascun dels objectius seleccionats anteriorment. Podeu trobar alguns exemples
d’activitats a realitzar, però està obert a qualsevol tipus de modificació, a criteri de la
comissió ambiental.
- Aquest annex es pot presentar juntament amb la sol·licitud, o bé lliurar-lo abans del 14 de
desembre de 2012. Si és necessari, l’assessor ambiental de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori podrà orientar en l’elaboració de l’annex durant el primer trimestre.

Centre:

IES Arxiduc Lluís Salvador

Eixos temàtics que treballarem (mínim un):
x
x
x

AIGUA
ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
RESIDUS
MOBILITAT

x

CONSUM RESPONSABLE
HORT I JARDÍ
BIODIVERSITAT
ALTRES: __________________

Explicau els elements o àmbits nous que es treballaran en aquest curs i que
suposaran una innovació. (Només per a centres consolidats que s’acullin a l’opció A)
Aquest curs introduïm la nova organització de la neteja del pati per part del alumnes per tal de crear
bons hàbits i evitar que tirin els res idus a terra.

Explicau en què consistirà l’apadrinament. (Només per a centres consolidats que s’acullin a
l’opció B)
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EIX TEMÀTIC: AIGUA
Diagnosi de la situació inicial
1) Heu fet mai una ecoauditoria d’aigua al centre?
2) Hi ha al centre una política expressa d’estalvi d’aigua?
3) S’ha incorporat la problemàtica ambiental de l’aigua al projecte curricular del centre?
4) Hi ha algú responsable de vigilar que no es fa un malbaratament de l’aigua?
5) Hi ha algun encarregat de revisar periòdicament les instal·lacions (aixetes,
canonades...)?
6) I de què s’efectuïn les reparacions i manteniment necessaris?
7) Es fan seguiments periòdics dels consums i despeses d’aigua del centre?
8) Es realitzen activitats relacionades amb l’ús eficient de l’aigua?
9) Es fan sortides amb els alumnes per aprendre els sistemes que utilitzaven els
avantpassats per aprofitar l’aigua?
10) S’aprofita de qualque manera l’aigua de pluja?
11) Teniu algun sistema de recuperació d’aigua usada per reutilitzar-la en reg?
12) El reg del jardí o de l’hort es fa amb algun sistema eficient (degoteig o exsudació)?
13) Al jardí teniu plantes autòctones que requereixin baixes aportacions d’aigua?
14) Teniu programadors automàtics de reg pel jardí i de l’hort?
15) Teniu cartells amb consells d’estalvi d’aigua vora els punts d’ús d’aigua?
16) Teniu aixetes amb sistemes de reducció de flux d’aigua (airejadors/perlejadors,
temporitzadors, accionament per colze o peu, electrònics)?
17) Teniu models de cisternes de vàter estalviadors d’aigua (fluxòmetre, botó
d’interrupció de descàrrega, doble botó)?
18) Teniu urinaris amb sistemes d’estalvi d’aigua (temporitzador, electrònic)?
19) Teniu rentavaixelles o rentadora amb sistemes d’estalvi d’aigua?
20) Teniu fontetes o brolladors d’aigua per beure als patis o passadissos, amb sistemes
d’estalvi i recuperació d’aigua?
21) Teniu algun recordatori que el vàter no és una paperera?
22) Tirau restes d’olis, pintura, dissolvents o altres materials tòxics pel desguàs?
23) La neteja de patis i altres superfícies es fa habitualment amb aigua (mànega)?
24) S’empren productes de neteja respectuosos amb el medi ambient (sense fosfats,
sense clor o ecològics)?
*No ho sé / no s’aplica

Si

No

NS*

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Objectius (mínim un)
1. Reduir el consum d’aigua a l’escola.
2. Reduir la càrrega contaminant de les aigües residuals de l’escola: minimitzar l’ús de productes de
neteja tòxics o fosfatats, i l’ús de fertilitzants i pesticides; evitar abocaments d’oli.
3. Aprofitar l’aigua de pluja a l’escola
4. Sensibilitzar sobre la problemàtica de l’aigua a les Illes Balears: contaminació, salinització,
consum excessiu.
5. Inculcar hàbits d’estalvi d’aigua al bany/cuina/pati/jardí...
6. Altres:l'institut estudiarà la possibilitat de instal·lar un sistema de reg per goteig al jardí.

x

x
x

EXEMPLES D’ACCIONS
1. Realitzar una ecoauditoria sobre aigua al centre, i aplicar mesures segons els resultats. (Recomanable)
2. Col·locació de cartells o ferratines amb consells de bones pràctiques vora els punts d’aigua.
2. Més formació i control als alumnes per fomentar comportaments d’ús eficient de l’aigua, tant a casa com a l’escola.
3. Més formació i control al personal docent i no docent per fomentar comportaments d’ús eficient de l’aigua, especialment aquells que en
tenen una repercussió més directa (manteniment, neteja, menjador, jardineria).
4. Substitució dels aparells existents per altres més adequats en l’ús d’aigua.
5. Elecció i col·locació de dispositius estalviadors als punts d’aigua.
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6.

Designar un responsable de l’aigua, que s’encarregui de mesurar el consum, vigilar els punts crítics de malbaratament, i que no hi hagi
fuites.
7. Controlar que no s’aboquin líquids contaminants: olis usats, pintures i altres.
8. Establir un sistema de recollida i aprofitament de l’aigua de pluja.
9. Substitució progressiva de les plantes ornamentals exòtiques per altres que requereixin poc reg.
10. Investigar i conèixer el recorregut de l'aigua al municipi del centre educatiu: abastiment i tractament.
11. Definir instruccions, bones pràctiques... sobre l’ús sostenible de l’aigua al centre.
12. Elaborar un dossier de premsa: anàlisi crític de la informació sobre l’aigua a les Balears.
...

Pla d’acció
Col·locació de cartells o ferritines amb consells de bones pràctiques vora els punts d’aigua.
Més formació i control als alumnes per fomentar comportaments d’ús eficient de l’aigua, tant a casa com a

l’escola.

Més formació i control al personal docent i no docent per fomentar comportaments d’ús eficient de l’aigua, especialment aquells
que en tenen una repercussió més directa (manteniment, neteja, menjador, jardineria).Substitució dels aparells existents per
altres més adequats en l’ús d’aigua.
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EIX TEMÀTIC: ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
Diagnosi de la situació inicial

Si

1) Heu fet mai una ecoauditoria d’energia al centre?
2) Hi ha al centre una política expressa d’estalvi d’energia?
3) S’ha incorporat la problemàtica ambiental de les energies no renovables i el canvi
climàtic al currículum del centre?
4) Hi ha algun encarregat de revisar periòdicament les instal·lacions i avisar que es faci el
manteniment necessari (llums, climatització...)?
5) Es fan seguiments periòdics dels consums i despeses d’energia del centre?
6) Es realitzen activitats educatives relacionades amb les fonts d’energia i el seu ús
eficient?
7) Hi ha rètols que recordin l’estalvi d’energia al centre?
8) Teniu sistemes de generació d’energia eòlica o solar en funcionament al centre?
9) Teniu identificades les fonts energètiques que s’utilitzen al vostre centre (electricitat,
calefacció, cuines)?
10) Teniu una bona il·luminació a les aules que us permeti treballar sense encendre els
llums durant la major part del dia?
11) Els llums que estan més hores encesos, són de baix consum?
12) Hi ha persones encarregades d’apagar els llums quan no són necessaris?
13) Hi ha mecanismes útils per regular l’entrada de llum a les finestres?
14) Posau la calefacció a més de 21ºC?
15) Posau l’aire condicionat a menys de 24ºC?
16) La calefacció i l’aire condicionat estan programats perquè estiguin encesos només les
hores i dies que hi ha gent al centre?
17) Es pot regular la temperatura a les aules i despatxos (amb termòstats, o apagant els
aparells de climatització)?
18) Els radiadors estan col·locats eficientment? (no vora les portes i finestres, ni amb
mobles que els tapin)
19) Les finestres tenen un bon aïllament?
20) Les geleres, rentadores i altres electrodomèstics, són de baix consum?
*No ho sé / no s’aplica

No

NS
*
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Objectius (mínim un)
a. Reduir el consum d’electricitat a l’escola.
b. Reduir el consum de combustibles fòssils per calefacció i cuina de l’escola.
c. Generar energia per mitjans renovables a l’escola.
d. Inculcar bones pràctiques d’estalvi d’energia a la comunitat educativa.
e. Sensibilitzar sobre les avantatges i inconvenients de les diferents fonts energètiques, renovables i
no renovables.
f. Donar a conèixer què és el canvi climàtic i quines accions es poden dur a terme per mitigar-lo.
g. Altres:

x
x
x
x
x

EXEMPLES D’ACCIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Realitzar una ecoauditoria sobre energia al centre, i aplicar mesures segons els resultats. (Recomanable)
Designar un responsable d’energia, que s’encarregui de mesurar el consum, i vigilar els punts crítics de malbaratament.
Col·locació de cartells o ferritines amb consells de bones pràctiques vora els interruptors i termòstats.
Definir instruccions, bones pràctiques... sobre l’ús sostenible de l’energia al centre.
Més formació i control als alumnes per fomentar comportaments d’ús eficient de l’energia, tant a casa com a l’escola.
Afavorir la implicació del personal docent i no docent en l’estalvi d’energia.
Instal·lació d’equips de generació d’energia solar o eòlica.
Substitució dels aparells elèctrics antics per altres energèticament més eficients.
Substituir les bombetes incandescents per altres més eficients.
Instal·lar detectors de presència de forma que els llums s’apaguin quan no hi ha ningú.

DC050201-1

93

pendent per aprovar en el Consell Escolar el dia 24/10/12

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vigilar que no es deixin aparells en posició d’espera (stand by).
Utilitzar llum natural sempre que sigui possible.
Pintar les pissarres de forma que no es formin reflexos que facin encendre els llums.
Evitar infiltracions d’aire a través de portes i finestres tancades.
Instal·lar voladissos, persianes o cortines on faci falta.
Aïllar els conductes d’aigua calenta
Ajustar les temperatures dels termòstats a més de 24ºC a l’estiu i a menys de 21ºC a l’hivern.
Realitzar activitats amb els alumnes que relacionin el consum d’energia amb el canvi climàtic.
Realitzar activitats de càlcul d’emissions de diòxid de carboni.
Organitzar una plantada d’arbres.
Organitzar activitats tècniques dirigides a personal docent, no docent, alumnes, pares i mares, per conèixer d’on prové l’energia al municipi
...

Pla d’acció
Designar un responsable d’energia, que s’encarregui de mesurar el consum, i vigilar els punts crítics de
malbaratament.
Col·locació de cartells o ferritines amb consells de bones pràctiques vora els interruptors i termòstats.
Definir instruccions, bones pràctiques... sobre l’ús sostenible de l’energia al centre.
Més formació i control als alumnes per fomentar comportaments d’ús eficient de l’energia, tant a casa com a l’escola.
Afavorir la implicació del personal docent i no docent en l’estalvi d’energia.
Utilitzar llum natural sempre que sigui possible
Evitar infiltracions d’aire a través de portes i finestres tancades.
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EIX TEMÀTIC: RESIDUS
Diagnosi de la situació inicial

Si

1) Heu fet mai una ecoauditoria de residus al centre?
2) Hi ha al centre una política expressa sobre residus?
3) S’ha incorporat la problemàtica ambiental dels residus al projecte curricular del
centre?
4) Hi ha algú responsable de vigilar que se separen correctament els residus?
5) Es realitzen activitats amb els alumnes que els ensenyin la necessitat de reduir,
reutilitzar i reciclar els residus?
6) Es coneix la gestió municipal dels residus generats al centre?
7) Es fan sortides amb els alumnes a instal·lacions de tractament de residus?
8) Controlau que els residus seleccionats van a parar al contenidor de carrer correcte?
9) S’incentiva els alumnes a llençar els residus al poal corresponent? (concursos,
reconeixements, vigilància durant el pati, brigades)
10) Es fomenta la reducció entre els membres de la comunitat educativa (envasos
retornables, reomplir cartutxos de tinta)?
11) Es fomenta la reutilització entre els membres de la comunitat educativa (envasos,
teles, capses de cartó, bidons)?
12) Teniu algun “punt verd” a l’escola, on hi hagi contenidors de recollida selectiva de
residus?
13) Teniu senyalitzats clarament als poals o contenidors quins residus s’hi poden llençar?
14) Es fa una separació efectiva del paper usat de tota l’escola?
15) Utilitzau preferentment paper reciclat a l’escola?
16) Es reutilitza el paper usat per una cara?
17) S’anima els professors a fer fotocòpies a doble cara i a fer només les necessàries?
18) Els alumnes poden lliurar els treballs de totes les assignatures en format digital?
19) Es reutilitzen els llibres de text?
20) Al bar, menjador o altres zones comunes, s’utilitza vaixella i coberteria d’un sol ús?
21) Es fa una separació efectiva dels envasos de vidre?
22) Es fa una separació efectiva dels envasos lleugers i embalatges plàstics?
23) Es fomenta l’ús de carmanyoles i cantimplores, o altre sistema reutilitzable, per
transportar el menjar i la beguda?
24) Feis compost a l’escola?
25) Es recicla l’oli de cuina usat?
26) Teniu un contenidor per piles on els alumnes i el personal hi puguin tirar les piles
velles de l’escola i de casa?
27) Teniu algun sistema de recollida de tòners i cartutxos d’impressió i lliurament a un
gestor adequat?
28) Teniu identificats els residus perillosos que es generen al centre, i una forma
gestionar-los correctament? (piles, envasos de productes químics, medicaments
caducats, tubs fluorescents, equips electrònics, mòbils...)
*No ho sé / no s’aplica
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Objectius (mínim un)
1. Seleccionar totes les fraccions de residus possibles i que arribin al punt adequat.
2. Reduir el consum de paper i la generació de residus de paper.
3. Reduir el consum i els posteriors residus d’envasos lleugers.
4. Reduir la generació de residus no reciclables (rebuig) a l’escola.
5. Minimitzar la generació de residus perillosos, i gestionar-los adequadament.
6. Reutilitzar tota la fracció orgànica de residus, o dur-la a un gestor pertinent.
7. Sensibilitzar sobre els problemes que suposen els residus a la nostra comunitat, i les avantatges i
inconvenients de les diferents formes de tractar-los.
8. Inculcar la pràctica de les tres erres (o 4, o 6) a tota la comunitat educativa.
9. Altres:

x
x
x
x
x
x
x

EXEMPLES D’ACCIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realitzar una ecoauditoria sobre residus al centre, i aplicar mesures segons els resultats. (Recomanable)
Designar un responsable de residus, que s’encarregui de vigilar que se separen bé les diferents fraccions i se gestionen correctament.
Col·locar estratègicament contenidors per a totes les fraccions de residus, i indicar a cadascun quins residus s’hi poden llençar.
Elaborar compost a partir de les restes orgàniques, i utilitzar-lo a l’hort o jardí.
Formar o conscienciar el personal docent i no docent en bones pràctiques respecte als residus.
Organitzar activitats diverses que fomentin la pràctica de reduir, reutilitzar i reciclar les diferents fraccions de residus.
Organitzar activitats juntament amb els pares i mares per parlar de residus, neteja i urbanitat, reciclatge (sortides de neteja de platges o
alguna zona natural propera)
8. Estudiar quins residus genera l’escola que es podrien evitar o reduir (al bar, al servei de neteja...)
9. Implantar un sistema de transport del berenar en envàs reutilitzable.
10. Controlar l’activitat reprogràfica (fotocòpies).
11. Organitzar activitats tècniques dirigides a personal docent, no docent, alumnes, pares i mares, sobre la gestió dels residus al municipi.
...

Pla d’acció
Col·locar estratègicament contenidors per a totes les fraccions de residus, i indicar a cadascun quins residus s’hi poden llençar.
Formar o conscienciar el personal docent i no docent en bones pràctiques respecte als residus.
Organitzar activitats diverses que fomentin la pràctica de reduir, reutilitzar i reciclar les diferents fraccions de residus.
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EIX TEMÀTIC: MOBILITAT
Diagnosi de la situació inicial

S
i

N
o

N
S
*

1)Heu fet mai una ecoauditoria de mobilitat al centre?
2)Hi ha una bona col·laboració de l’ajuntament amb el centre sobre mobilitat? (policia
local a les hores d’entrada i sortida, carrils bici, bus escolar subvencionat, sessions de
seguretat viària, bona senyalització i passos de vianants suficients...)
3)Hi ha servei de transport escolar al centre?
4)Informau de les alternatives de transport públic que hi ha per arribar fins al centre?
5)Teniu suficients aparcaments per bicicletes a l’escola?
6)Hi ha alguna iniciativa per fomentar que pares i mares facin torns per acompanyar els
fills a l’escola?
7)Hi ha alguna iniciativa per fomentar que pares i mares acompanyin els fills a peu?
8)Hi ha alguna iniciativa per fomentar que el personal de l’escola comparteixi cotxe?
9)Es plantegen alternatives al transport privat a l’hora de fer sortides escolars?
*No ho sé / no s’aplica
Objectius (mínim un)
Reduir la quantitat de vehicles privats que es dirigeixen diàriament al centre.
Fomentar l’ús del transport públic en les sortides escolars.
Conscienciar sobre la problemàtica ambiental de l’ús dels vehicles a motor.
Altres:
EXEMPLES D’ACCIONS
1.
Realitzar una ecoauditoria sobre mobilitat al centre, i comunicar les conclusions i recomanacions a la comunitat educativa.
(Recomanable)
2.
Realitzar activitats amb els alumnes en què es relacioni la mobilitat amb el canvi climàtic.
3.
Realitzar activitats en què es relacionin els diferents mitjans de transport amb la seguretat, amb la qualitat de l’aire i amb la
contaminació acústica.
4.
Informar la gent de les diferents opcions que existeixen per arribar al centre, amb plànols, tarifes i horaris.
5.
Estudiar els punts crítics de seguretat que poden dissuadir la gent de venir a peu o en vehicles no motoritzats, i quines solucions
poden tenir.
6.
Posar aparcaments per bicicletes.
7.
Organitzar un sistema de compartir cotxes, tant per famílies, com pels treballadors del centre.
8.
Campanya per fomentar l’ús de la bicicleta o del patinet, o a peu, per anar i venir del centre i també en horari escolar (classes
d’educació física, per a fer els encàrrecs...)
9.
Camins escolars.
...

Pla d’acció
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EIX TEMÀTIC: CONSUM RESPONSABLE
Diagnosi de la situació inicial

Si

1) Heu fet mai una ecoauditoria de consum al centre?
2) Es duen a terme mesures d’estalvi energètic al centre?
3) Es duen a terme mesures d’estalvi d’aigua al centre?
4) Es duen a terme mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus al centre?
5) Es planegen prèviament les compres a fi de comprar només el que és estrictament
necessari?
6) Habitualment triau i comprau materials i productes amb criteris ambientals? (mínims
de substàncies perilloses, productes locals, reciclats, amb ecoetiquetes)
7) Habitualment triau i comprau materials i productes amb criteris de mínims residus?
(poc embalatge, envasos retornables o recarregables, no productes d’un sol ús)
8) A la cafeteria o menjador s’utilitzen productes en dosis individuals?
9) A la cafeteria o menjador, s’ofereixen productes locals, d’agricultura ecològica o de
comerç just?
10) Es reutilitzen els llibres de text?
11) Utilitzau preferentment paper reciclat a l’escola?
12) Hi ha un manteniment periòdic que faci incrementar la vida útil de les coses
(mobiliari, instal·lacions, aparells)?
13) Es parla als alumnes sobre el comerç just i la producció sostenible?
14) Es fan activitats amb els alumnes sobre consumisme, i la tendència de “comprartudar-llençar”?
15) Es tracta amb els alumnes sobre els impactes del consum excessiu de recursos i la
petjada ecològica?
16) Es consciencia els alumnes de la necessitat de conservar en bon estat el material
escolar propi i el del centre?
17) Es consciencia el personal docent i no docent de no fer un consum excessiu de
recursos al centre?
18) Comprau (o feis comprar als pares) sovint materials que només s’utilitzaran un cop?
(disfresses, manualitats i decoració efímeres)
*No ho sé / no s’aplica

N
o

N
S*

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Objectius (mínim un)
1. Reduir el consum de recursos al centre (aigua, energia, materials)
2. Tenir i complir una política de compres al centre segons criteris ambientals, en les diferents àrees
i departaments.
3. Sensibilitzar la comunitat educativa de la necessitat de consumir responsablement en la vida
diària.
4. Altres:

x
x
x

EXEMPLES D’ACCIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realitzar una ecoauditoria sobre consum al centre, i aplicar mesures segons els resultats. (Recomanable)
Implantar un sistema de reutilització de llibres de text, de material escolar, d’uniformes, o altres.
Estudiar exemples del cicle de vida d’alguns productes (envasos inclosos), quin camí han fet per arribar a nosaltres, i on aniran a parar un
cop usats.
Organitzar un mercadet sostenible, d’intercanvi i informatiu.
Participar en algun programa de col·laboració amb països en vies de desenvolupament.
Destinar un dia (o més) a la setmana en què al berenar o dinar es consumeixen només productes locals i/o ecològics.
Realitzar activitats de conscienciació sobre consum i petjada ecològica, com xerrades, debats, projecció de documentals.
Acordar amb el personal de les diferents àrees del centre sistemes per reduir o fer més sostenible el consum de determinats productes
(sabó, aliments, paper, productes químics de manteniment o jardineria, aparells electrònics, medicaments...)
Utilitzar recursos existents, o materials de rebuig, per fer manualitats o decoracions al centre, comprant el mínim de material nou.

DC050201-1

98

pendent per aprovar en el Consell Escolar el dia 24/10/12

10. Realitzar activitats de conscienciació sobre les “suposades necessitats” de consum que ens crea la publicitat i la moda.
(I qualsevol de les accions anomenades sobre estalvi energètic, estalvi d’aigua, i reducció i reciclatge de residus.)

Pla d’acció
Implantar un sistema de reutilització de llibres de text, de material escolar, d’uniformes, o altres.
Estudiar exemples del cicle de vida d’alguns productes (envasos inclosos), quin camí han fet per arribar a nosaltres, i on aniran a
parar un cop usats.
Organitzar un mercadet sostenible, d’intercanvi i informatiu.
Realitzar activitats de conscienciació sobre consum i petjada ecològica, com xerrades, debats, projecció de documentals.
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EIX TEMÀTIC: HORT I JARDÍ
Diagnosi de la situació inicial

Si

No

NS
*

• Heu fet mai una ecoauditoria o estudi previ d’hort i jardí al centre?
• Utilitzau un sistema de reg eficient en tot el jardí i hort (degoteig o exsudació)?
• Teniu programat el reg de forma que es tudi el mínim d’aigua? (als millors moments
del dia, temporitzadors)
• Utilitzau productes fitosanitaris que no siguin ecològics?
• Com a fertilitzant, utilitzau només fems ecològic o compost elaborat al centre?
• Les restes vegetals es destinen al compostatge?
• Predominen les espècies autòctones a les zones enjardinades?
• Teniu gespa al centre?
• Teniu sembrades plantes considerades invasores al centre, que es puguin dispersar a
zones veïnes?
• Es tenen en compte les varietats locals a l’hora de sembrar noves plantes?
• Produïu llavor pròpia al centre, o comprau llavor o planter a pagesos de la zona?
• Teniu un sistema de torns de forma que tots els alumnes puguin participar en les
tasques de l’hort i jardí?
• Els alumnes i professors poden menjar els productes obtinguts a l’hort?
• S’aprofita l’hort i jardí per estudiar diferents aspectes de coneixement del medi? (les
plantes, els insectes, el sòl, l’agricultura, el cicle de vida dels organismes, les estacions,
les relacions ecològiques, els cicles d’aigua i de nutrients, la dependència de l’home i la
natura...)
• S’aprofita l’hort per fomentar un major coneixement i respecte al món rural? (la
pagesia, les eines i maquinària, el vocabulari)
• S’aprofita l’hort per fomentar una alimentació saludable? (productes de temporada,
naturals)
• Es fan sortides per conèixer millor la ruralia i les feines del camp?
*No ho sé / no s’aplica
Objectius (mínim un)
Fomentar el respecte a les activitats agràries.
Estudiar una petita explotació agrària sostenible, ecològica i profitosa.
Sensibilitzar sobre els beneficis dels aliments de temporada i locals.
Fomentar que es valorin els aliments, que no es tudin, ja que costa molts esforços produir-los.
Proporcionar una recurs educatiu innovador que serveixi per estudiar aspectes de coneixement del
medi, i per estar en contacte amb la natura.
Altres:
EXEMPLES D’ACCIONS
1.

Fer una planificació de l’hort i jardí escolar a principi de curs, tenint en compte tots els aspectes (llum, fertilitat del sòl, aigua necessària,
temporada òptima per cada espècie, origen de llavors i planter, nombre d’exemplars i marc de plantació, substàncies que s’empraran,
persones implicades, torns d’alumnes...)
2. Activitats per conscienciar els alumnes de les avantatges dels espais vegetals respecte dels espais pavimentats, amb grava o amb sòl nu.
3. Estudiar els noms de les plantes, el nom de les eines, i el nom de les diferents feines que es fan, i la relació amb la nostra cultura.
4. Activitats per identificar les diferents espècies de plantes i animals que hi ha a l’escola.
5. Utilitzar els productes de l’hort al menjador, o repartir-los als alumnes, de forma que valorin els aliments.
6. Augmentar la sostenibilitat de l’hort i jardí, mitjançant millores en el sistema de reg, adobs orgànics i ecològics, espècies autòctones i
varietats locals, diversitat d’espècies herbàcies i llenyoses...
7. Sortides a un camp d’aprenentatge o zona rural, on s’aprenguin algunes feines del camp o de producció tradicional d’aliments.
8. Activitats de meteorologia (estudi de la pluviometria, vent, humitat, i altres fenòmens) i efectes del clima sobre les plantes.
9. Experimentar amb diferents sistemes de cultiu, i fer comparacions (hivernacles, adobs...)
10. Realitzar un registre de les activitats que es realitzen a l’hort o jardí, per exemple un diari d’hort.
...
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Pla d’acció
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EIX TEMÀTIC: BIODIVERSITAT
Diagnosi de la situació inicial

S
i

N
o

N
S*

1)
S’ha incorporat l’estudi de la biodiversitat al projecte curricular del centre?
2)
Es realitzen activitats a tots els nivells relacionades amb la importància de la
biodiversitat?
3)
Es fan sortides a espais naturals protegits?
4)
Es fan sortides al medi natural (platja, bosc...)?
5)
Aprofitau aquestes sortides per estudiar la natura?
6)
Es manté un comportament respectuós amb el medi? (no deixar fems, no fer
renou, no fer malbé les plantes, no molestar els animals...)?
7)
Heu fet mai una repoblació forestal?
8)
Teniu alguna mascota exòtica al centre?
*No ho sé / no s’aplica
Objectius (mínim un)
1. Afavorir que l’alumnat conegui, valori i respecti la fauna i flora de les Illes Balears.
2. Conèixer els ecosistemes de les Illes Balears, la seva importància i fragilitat (boscos, zones
humides, platges i dunes, praderies submarines...)
3. Aprendre a valorar el paisatge natural i tradicional de les Illes Balears.
4. Fomentar la visió de l’ésser humà com un element més de l’ecosistema
5. Sensibilitzar sobre l’impacte que poden tenir determinades accions humanes sobre la natura.
6. Sensibilitzar sobre la importància de no llençar residus al medi natural.
7. Donar a conèixer els riscos dels incendis forestals, i què es pot fer per evitar-los.
8. Fomentar actituds de respecte pels animals: fer veure la responsabilitat que tenim vers els animals
domèstics, la importància de no abandonar-los o maltractar-los, el mal que es fa quan en tenir un
animal salvatge en captivitat, i el mal que es pot fer quan s’allibera un animal exòtic al medi natural.
9. Predisposar una actitud positiva vers les normes de protecció d’espècies i espais naturals, i el
previ treball científic que els dóna suport.
10.Altres:

EXEMPLES D’ACCIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
...

Identificar i conèixer un poc més sobre les diferents espècies de flora i fauna presents al centre.
Col·locar cartells vora els arbres i arbusts de l’escola indicant-ne el nom.
Col·laborar en una tasca de repoblació.
Fer una activitat de dibuix de xarxes tròfiques a diferents ecosistemes, i exposar-los.
Fer una activitat de recerca de fotos de paisatges per internet, i valorar quins aspectes fan que els considerem guapos o lletjos.
Fer un concurs de lemes per una campanya contra incendis.
Organitzar o participar en alguna activitat de neteja del litoral.
Fer una activitat de reconeixement d’animals a través del so, de la silueta, de les petjades...
Fer algun joc del tipus “qui sap dir més noms d’animals o plantes?”.
Fer jocs de rol sobre temes ambientals controvertits (construcció a la costa, camps de golf, protecció d’un espai natural, vedar una
espècie de caçar-la o pescar-la, regeneració d’una platja...)
A partir de diferents menús, o la roba que vestim, veure quantes espècies animals i vegetals han estat necessàries per elaborar-los, i
relacionar-ho amb la dependència que tenim dels éssers vius.
Veure alguna pel·lícula o documental relacionada amb el respecte al medi natural.
Elaborar un herbari respectuós amb la natura (sense fer malbé la flora protegida, sense usar paper nou, o fer un herbari fotogràfic)
Activitats de recerca sobre algun dels problemes que amenacen la biodiversitat i el planeta, i proposar solucions.
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Annex 8

PROJECTE DE BIBLIOTECA CURS 12-13.

COORDINADORA
DE BIBLIOTECA:
Marisol Palacios.
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1. CONTEXT.
El Centre està situat a prop de les Avingudes i de la Plaça d'Espanya (C / Gilabert de
Centelles, 12), que es coneix com Eixample de Palma. Així la nostra zona escolar
comprèn els barris de Marquès de la Fontsanta i Arxiduc, part de Pere Garau, el barri
d'Hostalets Llenvant i part de Ciutat Antiga.
La densitat de població de tota la zona és de les més altes de Palma, amb valors per
damunt dels 200 h / ha. En general les edificacions són de qualitat mitjana-alta. Amb
finques de gran alçada, excepte en el barri d'Hostalets on es conserva l'estructura urbana
i arquitectònica original, amb carrers estrets i cases de planta baixa.
Marquès de la Fontsanta recull la majoria de connexions amb els pobles de l'illa, tant
pel que fa al transport per carretera com pel que fa al ferrocarril. La vida del barri de Pere
Garau gira entorn del mercat d'aquest nom. Hostalets és un dels primers barris de Palma,
neix a mitjan segle XIX i està situat al límit de l'Eixample de Palma, al costat de la
carretera Palma-Inca.
El nivell de formació de la població dels barris que inclou la nostra zona escolar no és
homogeni. Així podem afirmar que el nivell de la major part de la població presenta
moltes desigualtats.
Durant els últims anys, la població ha començat a canviar amb l'arribada massiva
d'immigrants procedents sobretot de Sud-amèrica, però també d'altres llocs com l'Àfrica
subsahariana, el Magrib, països eslaus i Xina.
Els serveix comercials i de transport són nombrosos a tota la zona. Tanmateix cal
destacar la manca de biblioteques. En aquest barri es compta amb una associació de
veïns del Pont des Tren (som la seva seu social).
La zona Palma-Tren (és a la qual pertanyem juntament amb l'IES Ses Estacions)
compta amb cinc escoles públiques adscrites (CP Santa Isabel, CP Son Canals, CP
Jafuda Cresques, CP Gabriel Alzamora i l'escola pública unitària CP Sa Casablanca).
Sobretot en batxillerat rebem al voltant d'un 30% d'alumnes d'escoles concertades /
privades, com per exemple de Sant Agustí (del qual vénen també alumnes per entrar al
programa de diversificació curricular), La Salle, Sant Francesc, Sant Gaietà, CIDE ...
El nostre institut ha realitzat nombroses actuacions i ha anat organitzant la seva
estructura en funció de la normativa educativa vigent que determina, a un nivell general,
els tipus de decisions educatives que es poden prendre. També s'ha de tenir en compte
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que el marc legal reconeix l'autonomia del Centre i la seva capacitat per posar en pràctica
actuacions tant internes com externes.
L'IES Arxiduc Lluís Salvador va néixer com a centre d'EGB a 1990-1991. Abans era
un col · legi de primària. Per això les instal · lacions del centre són de dimensions
reduïdes, d'acord amb una edat menor de l'alumnat.
Des del curs 1995-1996 s'imparteix ESO. A partir del curs 1998-1999 es van
començar a impartir el Cicle formatiu de grau mitjà d'Equips i instal · lacions
electròniques, el Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials i el batxillerat Tecnològic i de
Ciències de la Naturalesa. L'any 2000 es va començar el cicle formatiu de grau superior
d'Instal · lacions Electrotècniques.
Som un centre públic i aconfessional. Respectem la pluralitat ideològica, la
multiculturalitat i els valors democràtics. Donem atenció a la diversitat, fomentem la
pluralitat lingüística amb la participació de programes innovadors (Seccions europees,
Comenius, Erasmus ...), fomentem les tecnologies de la informació i la comunicació i
desenvolupar un projecte mediambiental. Tot emmarcat en un sistema de gestió que
cerca la millora contínua.
D'altra banda vull assenyalar aquí els motius que després de l'observació d'aquests
cinc anys de treball en aquest centre, m'han portat a acceptar la coordinació de la
biblioteca.
En primer lloc el meu amor pels llibres, no hi havia vida a la nostra biblioteca, era un
magatzem de llibres; en segon lloc i com a professora de llengua que sóc, el fracàs en
expressió i comprensió escrita entre els nostres adolescents; en tercer lloc, la manca de
un sistema de gestió de llibres (hi havia una simple base de dades); en quart lloc, la
identificació de la biblioteca amb una aula de càstig; i finalment l'entorn familiar dels
nostres adolescents (famílies desectructuradas, manca de recursos econòmics i d'interès,
manca de capacitat de concentració a causa de la absència a casa de llibres però no de
tv, internet i altres aparells electrònics que prioritzen la imatge sobre la paraula ...). I tot
això agreujat amb la gran crisi que patim en aquests moments.
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2.

PLÀNOL.

1) En el plànol adjunt trobem en primer lloc, entrant per la porta principal a mà dreta, 12 armaris (6
i 6 més damunt), d'1 metre d'ample per 1 metre d'alt,
cadascun d'ells té 4 prestatges de 50 cm. de fons i en
cada prestatge es col · loquen 50 volums. Per tant en
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total en aquests 12 armaris tindrem un total de 2400 volums. Si entrem per l'esquerra tenim 8 armaris
més, en conseqüència ens trobem amb 1600 volums més. Si continuem, passant el departament de
socials tenim 8 armaris més (4 en la mateixa línia i altres 4 més formant angle amb els anteriors), així
tenim 1600 volums més. Al costat de la porta que dóna al magatzem tenim altre armari més amb 200
llibres i finalment després de la taula del bibliotecari tenim 6 armaris més (4 amb llibres i dos més
amb material audiovisual (en aquest armari tenim uns 300 volums aprox. Entre DVD, CD, jocs, etc.
Tota aquesta zona apareix en el plànol pintat de blau amb un quadrat dins i especificant com
dobles quan hi ha un armari damunt de l'altre. Es tracta de la zona on hi ha la Documentació.
Cal destacar que aquest centre en ser tan petit té aules-matèria i en elles tenim molta més
documentació encara que tot està centralitzat i catalogat en el sistema Abies.
2)Entrant a la dreta, just davant de les finestres, tenim la zona anomenada Aula-Classe. Es tracta de
tres taules que acullen en determinats moments alumnes que reben classe de suport, PALIC ....
Aquesta zona pot servir com a espai per Treball i consulta de l'alumnat i del professorat i també com
a espai de treball en grup, sempre que no estigui ocupada per un grup-classe. Per evitar
coincidències es col · locaria cada mes tant a la sala de professors com en la pròpia biblioteca i, en
un lloc visible, un calendari en què cada professor que volgués utilitzar aquest espai com a aula
hauria de reservar, sempre que no estigués ja ocupat. Alhora si un grup d'alumnes necessita una
d'aquestes taules per treballar en grup, l´ assenyalaria de la mateixa manera, sempre que en aquest
moment no estigui ocupada aquesta zona. Les anotacions s'han de fer en els dos llocs, biblioteca i
sala de professors. D'aquesta manera el podrà consultar tot el personal del centre i s'evitarien
molèsties.
Tota aquesta zona apareix en el pla en vermell i amb un cercle en vermell i un estel en verd com a
senyal.
3).El Espai de consulta a través d'ordinadors i d'impressora apareix entrant a la biblioteca al fons, al
costat de la porta del traster. Es tracta d'una taula llarga. Hi ha 4 ordinadors amb accés a internet,
dos d'ells amb impressora. Aquesta zona apareix en el pla en verd i amb un quadradet com senyal.
4) Espai de treball i consulta de l'alumnat i del professorat. Tenim entrant a la biblioteca a la dreta, 6
taules, a més de les tres que tenen preferència com a aula-classe. En cadascuna d'elles es col ·
locaran 6 cadires. A més, hi ha una altra taula de 1 metre d'ample per 3 metres de llarg on es col ·
locaran 10 cadires més. En total tenim 24 punts de lectura, que sumats als 20 destinats a aula-classe,
sumen un total de 44, ja que no sempre aquest espai estarà ocupat. Aquesta zona apareix en el pla
en vermell amb un cercle vermell com a senyal.
5) Zona de lectura informal. Tenim entrant a la biblioteca a l'esquerra, just al costat de la taula del
bibliotecari, un sofà de 1 metre de llarg per 50 cm d'ample i un altre de 2 metres de llarg per 50 cm.
d'ample. Es tracta d'un espai dedicat a la lectura informal tant de l'alumnat com del professorat. No
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s'inclou racó del conte per tractar-se d'un IES. Aquest espai apareix en el pla en blau.
6) L'espai per al bibliotecari / a apareix entrant a la biblioteca davant la porta principal i al costat la
zona de lectura informal. Es tracta d'una taula de 50 cm. d'ample per 3 metres de llarg amb ordinador
i impressora per atendre consultes, préstecs, coordinar activitats de biblioteca, a més del treball
tècnic. Apareix en el pla en verd.
7) Entrant al capdavant, al costat de la zona de sofàs tenim un revister-expositor de 50 cm. d'ample
per 1.50 d'alt. Al costat tenim un tauler d'anuncis d'1 metre de llarg per 1 metre d'ample.
8) A la zona dels ordinadors al centre, tenim una una pantalla que penja del sostre situada al mateix
espai amb els seus aparells de projecció.
9) Finalment tenim una escala i altres mobles auxiliars com carrets per transportar documents al
magatzem.
Sota el tauler d'anuncis, tot i que se m'ha oblidat senyalitzar-ho en el plànol tindríem dos
contenidors un per paper i un altre per plàstic.
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3. OBJECTIUS.
Prendre la decisió de posar en marxa la biblioteca és assumir la necessitat d'un
canvi metodològic per part de tota la comunitat educativa i en especial del claustre
de professors ja que implica reconèixer com a centre de recursos, d'informació i
documentació i d'integrar en el Projecte educatiu del centre i en els projectes
curriculars dels diferents departaments perquè està íntimament relacionat amb el
pla de foment de la lectura que fa dos anys vam intentar posar en marxa.
Un bon sistema de gestió de biblioteca:
1) promou models actius d'aprenentatge
2) encoratja la participació i l'observació,
3) convida a interpretar el llenguatge imprès i el multimedial, i
4) convida a l'educació permanent.
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En conseqüència la Biblioteca Escolar es converteix en el centre d'aprenentatge. La seva eficiència depèn
de l'esforç de tots els actors involucrats. Tots som partícips d'un objectiu comú: desenvolupar i proveir
experiències d'aprenentatge significatiu.
La Biblioteca ha de ser un espai d'accés, ús i comunicació d'informació que contribueixi a la construcció
d'habilitats que cada individu ha de posseir per desenvolupar amb autonomia la seva educació permanent.
Veiem la biblioteca, per tant com:
espai d'aprenentatge,accés a diverses fonts d'informació i espai de comunicació.
Cal promoure l'ús permanent de la biblioteca per buscar informació i promoure la construcció de la
"alfabetització en informació".
Considero important a més assenyalar la ubicació
d'aquest centre al centre de la ciutat, la qual cosa ho fa
molt accessible als alumnes en horari de tarda i també
l'ampli horari d'obertura, ja que roman obert en horari de
tarda fins a les 10 de la nit . A més no cal oblidar que el
tipus d'alumnat que tenim té en gran mesura problemes
econòmics amb difícil accés a la cultura, i amb pares que
impulsen molt poc la vida cultural dels seus fills la qual
cosa fa més urgent la necessitat de convertir aquesta
biblioteca a un centre de recursos per a ells.
Els objectius més importants a desenvolupar són en
conseqüència:
1.Instalar el programa ABIES, per CENTRALITZAR tots
els RECURSOS des de l'institut (no físicament perquè
no es pot, però sí informàticament).
Per això s'han de localitzar els recursos, actualitzar i
catalogar per departaments. Això significa recopilar tota
la documentació existent en el centre educatiu i
controlar-los. Actualitzar el fons documental (una
biblioteca on els nous materials comparteixen espai amb
els llibres desfasats és difícil de consultar), registrar i
segellar tot el material (ABIES permet imprimir el llibre de
registre de forma automatitzada), organitzar els recursos
de tal manera que siguin fàcilment accessibles i
utilitzables, per tant cal recol · locar.
2.Millorar l'ús de tots els recursos i fer-los ACCESSIBLES.
Cal elaborar un sistema de gestió de préstecs àgil. Com es pot aconseguir? Establint un horari fix i diari
perquè els alumes puguin utilitzar el servei de préstec. Per això estem tots els professors de guàrdia de
biblioteca l'horari s'hauria difondre l'alumnat perquè sàpiguen quan poden aconseguir un llibre. Es pot
incloure la figura d'un mediador (coordinadora de biblioteca o fins i tot els alumnes de la comissió) per
informar i orientar els alumnes.
Promoure els recursos i seveis de la biblioteca escolar dins i fora de la comunitat escolar. Difusió de fons.
Facilitar al professorat i alumnat un lloc idoni i tota la col · laboració necessària per realitzar activitats
didàctiques
Senyalitzar i millorar l'atenció a l'alumnat en horari escolar (el professorat corresponent amb guàrdies de
biblioteca i fins i tot el de la tarda s'hauria esforçar).
Promoure els recursos necessaris per a l'atenció a la diversitat.
Vies de Coordinació amb altres biblioteques, així com facilitar l'accés als recursos i possibilitats locals,
nacionals i mundials perquè l'alumnat tingui contacte amb idees, experiències i opinions diferents, prestant
atenció a les formes de comunicació pròpies de la comunitat.
3.Convertir la biblioteca al centre de la INSTRUCCIÓ escolar i millorar els nivells de comprensió i expressió.
Un dels problemes que més preocupa les autoritats educatives és la deficiència en la COMPRENSIÓ lectora
dels estudiants i en conseqüència de l'expressió, en conqüència la tasca de la biblioteca és canviar l'actitud
negativa que el professorat té respecte a la lectura i respecte l'espai bibliotecari (lloc de càstig). La lectura
no sempre és literària. Per això cal tenir el suport del projecte educatiu del centre i del Projecte Curricular,
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especialment pel que fa a la importància primordial de la formació dels alumnes com a lectors i usuaris dels
diversos mitjans de comunicació. Incloure també el pla de foment de la lectura, ja presentat a la CCP pels
departaments de llengua castellana i filosofia durant el curso2009-2010 i aprovat en el seu moment (que
incloïa lectures mensuals a tots els departaments del centre, en alguns casos com els de ciències poden ser
lectures d'un determinat article). Incloure també el Pla de foment de la lectura o BLOGOS, elaborat durant el
curs 2009-2010 pels departaments de llengües del centre. Incloure'l a més en les memòries dels
departaments com un nou punt que analitzi la feina feta durant el curs.
Col · laborar amb els professors per a la consecució d'objectius educatius.
És importantíssim assenyalar aquí la importància de la biblioteca per ajudar el professorat a desenvolupar
les competències bàsiques entre el nostre alumnat.
Per contribuir-hi des de la biblioteca s'ha desenvolupat el projecte de recerca a batxillerat, que incloc aquí, a
saber: Projecte de treballs d'investigació.
4. Convertir la biblioteca en un centre de DIVERSIÓ organitzant activitats que estimulin la sensibilització
cultural i social de l'alumnat, amb activitats com tertúlies sobre literatura, cinema, política ..., muntatges, exposicions
relacionades amb les diferents àrees i combinar-les en projectes interdepartamentals (per exemple, elaborar un
còmic entre els departaments de plàstica i llengües), concursos literaris (Sant Jordi funciona molt bé), setmanes
dedicades a la lectura, concursos de microrelats ...
Oferir oportunitats a l'alumnat per dur a terme experiències creatives i d'ús d'informació per tal de desenvolupar la
imaginació, entretenir i com no, aprendre.
Aconseguir que la biblioteca sigui part important de la vida del centre i el lloc de celebració
d'exposicions, conferències, commemoracions i d'altres activitats acadèmiques o d'oci. Es tracta d'enfocar el temps
lliure de forma activa i creativa.
Proporcionar informació sobre tot tipus d'activitats, recursos i serveis culturals externs.

4. ÁMBIT D'APLICACIÓ.
Tota la comunitat educativa.

5. RESPONSABILITAT.
1. Equip directiu:
Determinar la normativa d'ús de la biblioteca.
2. Professor de guàrdia de biblioteca:
Reforçar les consultes dels usuaris
Mantenir l'ordre en el recinte de la biblioteca.
Registrar els préstecs de la bilioteca.
3. Corrdinador Xarxipèlag:
Instal · lar el programa Abies.
4. Coordinadora biblioteca:
Mantenir actualitzat l'inventari de la biblioteca.
Gestionar el préstec d eLibros i / o material didàctic.
5. Comissió biblioteca:
Dinamitzar la biblioteca.
Fer un bon ús del material de la biblioteca.

6.NORMAS D' ÚS DE LA BIBLIOTECA.
Durant l'horari lectiu l'alumnat només acudirà a la biblioteca en els següents casos:
El temps d'esbarjo.
Quan faltin molts professors i un o diversos grups quedin a la biblioteca.
L'alumnat de segon de batxillerat que fa assignatures soltes.
L'alumnat de batxillerat d'optatives d'empresa les dues hores que no són presencials.
En cap cas un alumne pot quedar allà a estudiar si en aquell moment té classe.
La Bibloteca és un lloc de treball i estudi.
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El silenci ha de ser absolut.
No es poden moure taules ni cadires.
No es pot menjar ni beure.
Per consultar un llibre s'ha de demanar al bibliotecari o professor de guàrdia.
Un cop consultat el llibre s'ha de retornar al bibliotecari o professor de guàrdia que el col · locarà al seu lloc.
Si no hi ha bibliotecari o professor de Guadia no es poden consultar llibres.
Per fer un préstec el bibliotecari ho ha de registrar.
Els llibres de consulta no es poden treure de la bibllioteca.
El termini màxim de préstec el determina el bibliotecari, apareix dissenyat al Abies.
Per poder fer fotocòpies d'algun llibre de consulta es sol · licitarà al bibliotecari o professor de guàrdia.
Els trencaments i desperfectes aniran a càrrec de l'alumne.
No es poden utilitzar els ordinadors per jugar.

7. DESENVOLUPAMENT O SEGUIMENT DE TASQUES PER AL
CURS 12-13.
Revisió de la programació.
Coordinadora de biblioteca
Primera quinzena de setembre

Sol · licitar les subvencions necessàries
Coordinadora biblioteca
Segons terme oficial
Continuar introduint llibres a la base de dades del Abies
Coordinadora biblioteca
Durant tot el curs
Gestionar el préstec de llibres i / o material didàctic amb el professorat i / o alumnat i personal no docent
Coordinadora biblioteca y professors de guàrdia de biblioteca.
Durant tot el curs
Afavorir i potenciar l'ús de la biblioteca com a espai de treball.
Coordinadora de biblioteca i professors de guàrdia de biblioteca.
Durant tot el curs
Elaborar cartells per als armaris de la biblioteca
Coordinadora de biblioteca en col · laboració amb el departament de plàstica
Primer trimestre
Coordinació amb Xarxipèlag per gestionar Abies.
Coordinadora de biblioteca i coordinador Xarxipèlag
Primer trimestre
Constituir comissió de biblioteca.
Coordinadora biblioteca.
Primera quinzena de setembre.
Reunions amb la comissió de biblioteca. Convocar, conduir i aixecar actes de les reunions de la comissió.
Alumnes de 2n batxillerat, Mercedes Pérez, Guerau Olives, Mercè Cuquerella, Mariano Salido i Nona
Terrassa com a professors, Aina Rotger com a membre del equip directiu i Juanjo Rey com a coordinador
de Xarxipèlag. Jennifer Jiménez, Clara Orokia, Juanjo Bailén com alumnes.
Coordinadora biblioteca
Quinzenals
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Dinamització de la biblioteca: pla lector,
mes temàtic,recomanacions lectures voluntàries,
tertúlies literàries, conferències,
taller de poesia.
Comissió biblioteca
Tot el curs.
Participació concurs biblioteques escolars
Coordinadora biblioteca
Segons termes oficials
Acollida professors nouvinguts
Coordinadora biblioteca
Primera quinzena de setembre
Memòria
Coordinadora biblioteca
Final de curs
Ensenyar a gestionar l'Abies a professors de guàrdia de biblioteca i caps de despartaments.
Coordinadora de biblioteca.
Primer trimestre.
Visita a la biblioteca de tots els cursos una vegada al manco.
Tutors.
Primer trimestre.
Incluir visita dels alumnes a la biblioteca el dia de portas obertas.
Coordinadora de biblioteca.
Març.
Incluir projecte en el PEC.
Segon trimestre.
Penjar projecte a la pàgina del institut.
Ángels García.
Segon trimestre.
Gestionar el sistema de reutilització de llibres de text.
Coordinadora de biblioteca.
Juny i setembre.
Gestionar beques APIMA.
Coordinadora de biblioteca.
Setembre.

8. AVALUACIÓ.
1.Valoració de les activitats organitzades durant el curs 12-13 i la seva repercussió en l'expedient acadèmic
o en les competències bàsiques dels alumnes.
2.Estadístiques proporcionades pel programa Abies relatives a nombre de lectors, tipus
de lectors, llibres més llegits ...
3.Resum i valoració d'activitats relacionades amb el foment de la lectura realitzades durant el curs 11-12.
4.Modificacions introduïdes en el projecte i la seva justificació.
5.Altres activitats realitzades no previstes en la programació.
6.Resum de les reunions de la Comissió de biblioteca.
7.Propostes pel pròxim curs.
8.Propostes de millora.
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Annex 9 PROGRAMA D'AUTOPROTECCIÓ
1. INTRODUCCIÓ
La present programació pretén presentar els objectius, continguts i aplicació del Pla
d'Autoprotecció Escolar de nostre centre, de ja llarga tradició d'aplicació. La responsable és na
Mercè Bonnín, professora amb destí definitiu.
2. OBJECTIUS
-Sensibilitzar l'alumnat cap al respecte de la vida humana, per damunt de qualsevol altre valor o
interès, sobretot material.
-Fomentar la cohesió del grup i l'actuació conjunta, coordinada, en cas d'emergència.
-Ensinistrar l'alumnat per actuar de manera eficient i ràpida davant situacions d'emergència.
3. ACTIVITATS
3.1. Activitats de formació.
3.1.1. Alumnat:
Les sessions formatives adreçades a l'alumnat hauran de treballar els següents
temes:
-Objectius del Pla d'Autoprotecció
-Tipus d'emergències que se'ns poden presentar
-Equips d'emergències
-Composició d'aquests equips
-Consignes per a cada Equip d'Evacuació d'Aula (EEA)
-Consignes per als alumnes en una Evacuació General
-Forma i manera de fer simulacres
La sessió de tutoria constarà de dues parts: la primera tendrà per objectiu
transmetre la informació necessària, amb la visualització d'una presentació i un
torn de preguntes, i la segona una activitat, diferent per a cada nivell, que té per
objectiu comprovar que els aspectes fonamentals s'han après i detectar possibles
dubtes o mancances.
Les modificacions d'aquest curs han estat a segon cicle i a segon de batxillerat on
s'ha fet una anàlisi del vídeo filmat durant el simulacre.
3.1.2. Personal docent de l'IES Arxiduc Lluís Salvador, EOI i monitors
d'horabaixa:
Les sessions formatives adreçades a aquests col·lectius treballaran els mateixos
temes que a la sessió de l'alumnat, amb més profunditat i incidint en aspectes
nous com: lideratge durant la situació d'emergència, tasques dels coordinadors de
planta i del coordinador general, ús dels equipaments d'extinció i presa de
decisions en situacions extraordinàries.
3.1.3. Personal de Secretaria i Consergeria:
El personal de Secretaria i Consergeria té assignades tasques d'especial
rellevància en cas d'evacuació del centre; per aquesta raó, a la sessió formativa,
es repassaran amb deteniment cadascuna de les tasques assignades al Pla
d'Autoprotecció i se'n farà un assaig; també es comprovarà que tot el material
necessari funciona i és correcte (claus, panys, guardapits). En cas d'incorporar-se
durant el curs qualque membre nou, se li faria aquesta sessió de manera
individual.
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3.1.4. Personal de neteja:
Rebrà també la informació necessària continguda al Pla.
3.2. Simulacre(s)
L'evacuació durant aquest simulacre es farà com si es realitzàs una evacuació real.
Només la directora -que és la coordinadora general- i la responsable d'autoprotecció en
coneixeran la data.
4. TEMPORITZACIÓ
Cada any, durant els mesos d'octubre i novembre es duen a terme les jornades d'autoprotecció,
durant les quals la responsable fa les xerrades formatives i informatives a l'alumnat d'ESO ,
Batxillerat i Cicles Formatius (que es coordinaran amb els respectius tutors), personal no docent
i professorat de l'IES Arxiduc Lluís Salvador i l'EOI.
Dins aquest primer trimestre es fan també, com a mínim, dos simulacres d'evacuació, un pel
torn de matí i un altre pel torn d'horabaixa. Eventualment, també es pot realitzar un simulacre
d'evacuació durant el temps de pati, donat que canvien qualcunes pautes d'actuació.
5. MATERIAL
Dins el marc d'aquest programa, s'han elaborat una sèrie de materials que, evidentment, estan
a l'abast de tota la comunitat educativa :
-Pla d'Autoprotecció Escolar del Centre (DC070318-1)
-Exercicis per a realitzar a les tutories durant la jornada informativa, amb les corresponents
claus de correcció:
-Primer d'ESO (MD070330-0)
-Segon d'ESO (joc de taula)
-Tercer d'ESO (MD070331-0)
-Quart d'ESO (joc de taula)
-Primer de Batxillerat i CCFF (MD070332-0)
-Segon de Batxillerat i CCFF (MD070333-0)
-Instruccions Generals per a l'Evacuació del Centre (NM070301-1), penjades darrera cada
porta en color salmó.
-Presentacions explicatives, que es trobaran a la pàgina web del centre durant el període que
duri la formació:
-Presentació per a l'alumnat
-Presentació per al professorat de l'IES Arxiduc Lluís Salvador
-Presentació per al professorat de l'EOI
6. AVALUACIÓ
Tot el procés serà avaluat en les enquestes de Qualitat de final de curs. El procés d'evacuació
serà avaluat immediatament després d'haver-se realitzat. La responsable d'autoprotecció tendrà
en compte qualsevol valoració, suggeriment o queixa per tal que el procés es retroalimenti.
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Annex 10 PLA DE FEINA DE LA COORDINACIÓ D’AUDIOVISUALS
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Annex 10 PLA DE FEINA DE LA COORDINACIÓ D’AUDIOVISUALS
A continuació es descriuen les tasques corresponents a la coordinació d’audiovisualsl on les
que figuren en els tres primers llocs es fan a començament del curs escolar i la resta es van
realitzant al llarg de tot el curs :
1.

Fer fotografies a tot l’alumnat nouvingut al centre el dia de la presentació per
després confeccionar les orles de cada grup en el xestib.
2. Fer fotografies al professorat nouvingut.
3. Posar en coneixement de tot el professorat la ubicació dels projectors i pissarres
electròniques del centre.
4. Revisió dels equipaments d’audiovisuals del centre.
5. Donar el suport necessari a tot el professorat que ho requereixi en la manipulació
dels equips audiovisuals.
6. Prestar els equipaments necessaris a personal extern que visiti el nostre centre per
fer conferències o altres activitats educatives als nostres alumnes.
7. Muntar els equipaments d’audio necessaris per la celebració d’algunes festivitats
en el centre com són : Les verges, Sant Sebastià i Sant Jordi.
8. Col·laborar amb l’equip directiu en el muntatge dels equips necessaris per la
realització de reunions amb els pares, claustres, etc.
Pel curs 2012-13 els principals objectius d’aquesta coordinació són:
1.

Reinventariar tot el material audiovisual del centre. Aquesta tasca es realitzarà al
llarg del present curs.
2. Millorar la coordinació amb l’escola oficial d’idiomes per tal d’aprofitar al màxim tots
els recursos audiovisuals del centre.

Pilar Aguiló
(Responsable de la coordinació d’Audiovisuals)
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ANNEX 11.- PROJECTE DEL SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR
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Suport amb què compta el projecte
MEDIACIÓ ESCOLAR
Concepte
Objectius
Rol de la persona mediadora
Conflictes mediables
SERVEI DE MEDIACIÓ DEL CENTRE
Coordinació i dinamització
Equip de mediadors i mediadores
Horaris i espais
Condicions d'accés
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DC050201-1

119

pendent per aprovar en el Consell Escolar el dia 24/10/12

Antecedents
El nostre centre es troba immers en un procés de revisió del Pla de Convivència amb l'objectiu
d'incorporar-hi algunes mesures que ens permetin millorar la capacitat d'autogestió dels
conflictes i la promoció d'estratègies positives de resolució en els casos en què la gestió
personal esdevé insuficient.
En el marc d'aquest impuls, tot aprofitant que comptem amb un parell de professores formades
en mediació escolar, fa tres cursos es va convocar una miniformació adreçada a tutores i tutors i
professorat voluntari amb els següents objectius:
●Oferir una visió positiva del conflicte.
●Presentar diferents estils d'afrontament de les situacions conflictives.
●Explicar les característiques generals de la mediació escolar.
●Obrir un servei de mediació escolar, de manera experimental.

Amb aquest propòsit es van elaborar, tot aprofitant models d'altres centres, els següents
documents:
●Un full informatiu del servei de mediació
●L'imprès de sol·licitud del servei

D'altra banda, a través de les tutories es van fer algunes activitats relacionades, així mateix,
amb els diferents estils d'afrontament en situacions conflictives i amb el rol de la persona
mediadora, alhora que s'oferí informació sobre el procés de sol·licitud del servei de mediació.
Per diferents motius, no es va presentar cap demanda de sol·licitud del servei, però es va
difondre un interès per la resolució positiva de conflictes en general, i per la mediació en
particular.
Com a conseqüència de l'interès que la miniformació va despertar, alguns membres del
professorat proposaren que el centre sol·licités un PIP de mediació, ja que es considerava que
les sessions d'aquesta miniformació havien servit per a informar i sensibilitzar, però que calia
una formació específica que capacités els alumnes i d'altres docents per poder fer mediacions.
D'altra banda, creiem que cal remarcar la inclusió del Programa de Competència Social del Dr.
Manuel Segura a l'àrea de Llengua Catalana a primer cicle; aquesta experiència començà el
curs 2008/2009, amb l'alumnat d'un dels quatre primers d'ESO del centre, de manera
experimental, els quals seguiren el programa una hora a la setmana. El curs 2009/2010, es va
impartir també una hora setmanal a tots alumnes del primer curs d'ESO del centre, la meitat
dels quals continuaren el curs següent aquesta formació; així doncs, tot aquest alumnat ha rebut
una formació específica en habilitats cognitives, desenvolupament moral, identificació i
expressió de les emocions, i habilitats socials. El curs passat (2011-12) no vàrem poder
continuar amb la implementació d’aquest programa a primer d’ESO. Enguany ho duem a terme
a segon d’ESO.
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Necessitats del centre
Les respostes que el nostre institut ha ofert fins ara a les conductes contràries a les normes de
convivència s'han centrat en l'aplicació de les correccions i sancions previstes al ROF i que
estan recollides al Pla de Convivència.
És per això que calia ampliar el ventall d'estratègies de resolució positiva de conflictes, si volíem
avançar per assolir els objectius del Pla de Convivència relacionats amb la gestió positiva del
conflicte i, sobretot, amb l'autonomia en la resolució dels propis conflictes.
A més a més, havíem de fer una passa més en l'adaptació dels documents del centre
relacionats amb la convivència al nou Decret de drets i deures de l'alumnat, publicat el 10 de
desembre del 2010, el qual preveu la necessitat d'establir mecanismes de resolució de
conflictes i de prevenció de la violència escolar i a promoure la mediació.
Suport amb què compta el projecte
Aquest projecte compta amb el suport de:
●El professorat del centre que, a través del claustre, aprovà la sol·licitud del PIP “Creació i

posada en funcionament d’un servei de mediació escolar a centres d’educació secundària” i
que ha permès, d'una banda, la formació específica en mediació d'uns 30 membres de la
comunitat (alumnat -una vintena- i professorat -devers 10) i, d'una altra, la difusió de la
cultura de la mediació a través de reunions amb les famílies i mitjançant la planificació de
tutories específiques.
●La direcció del centre, que ha impulsat els darrers cursos la revisió del Pla de Convivència i,
el curs passat, precisament, la revisió dels processos de gestió per tal de crear-ne un de
nou, dedicat a la convivència, per a incloure tota la documentació relacionada amb el servei
de mediació. Aquest procés s'ha d'enllestir al llarg d'aquest curs.
●El conjunt de la comunitat escolar que, a través de la Comissió de Convivència i del Consell
escolar, han anat aprovant els Plans de Convivència, el darrer dels quals incloïa la
planificació de la formació per tal d’obrir el servei de mediació escolar.
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MEDIACIÓ ESCOLAR
Concepte
Així com s'aclareix al Decret de Drets i Deures, entenem per mediació escolar una
estratègia de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona,
imparcial i amb formació específica, amb l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles
mateixes un acord satisfactori.
Els principis sobre els quals es planteja la mediació escolar són la voluntarietat, la
imparcialitat i la confidencialitat, de manera que cap persona implicada en un conflicte
no pot accedir obligada al procés; les persones que fan de mediadores no es poden
decantar per cap de les dues parts, amb les quals han de mantenir durant tot el procés
una relació igual, a més a més, no han de tenir cap relació directa ni amb els fets ni amb
les parts.
Finalment, hi ha un compromís de confidencialitat segons el qual no es pot revelar a
persones alienes informació relacionada amb el procés, excepte en els casos en què la
normativa ho preveu.
Objectius
1. Promoure la resolució positiva de conflictes, basada en el diàleg, la cooperació i el
restabliment de les relacions malmeses pel conflicte.
2. Reduir el nombre de sancions.
3. Contribuir a l'adquisició de la competència bàsica d'autonomia i iniciativa personal
(adquirir i aplicar valors i actituds personals: adquirir confiança en un mateix i autoestima,
exercir l'autocrítica i el control emocional, aprendre dels errors; afrontar problemes, trobar
solucions i dur-les a la pràctica; saber posar-se al lloc de l’altre, dialogar i negociar;
comunicar als altres les pròpies idees i decisions així com valorar les idees dels altres;
afirmar i defensar els drets propis i dels altres).
4. Impulsar la participació de l'alumnat mitjançant l'assumpció de responsabilitats en el
funcionament del centre.
Rol de la persona mediadora
Es tractarà sempre d'una persona formada en aquest àmbit, ja que ha d’haver desenvolupat les
estratègies de comunicació que li permetran escoltar les parts en conflicte i acompanyar-los en
el procés de restauració de la relació per poder assegurar una convivència satisfactòria per
tothom.
Per aconseguir aquest propòsit, la persona mediadora no donarà solucions ni consells, ni
farà de jutge, ni de policia, ni d'advocat, només facilitarà que aquells que tenen el conflicte
trobin la solució tot sols, donant eines perquè trobin la manera d'afrontar-lo sense que ningú
renunciï del tot als seus interessos; vetllarà perquè, encara que no tothom aconsegueixi tot allò
que pretén, ningú no ho perdi tot.
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Conflictes mediables
Segons el Decret de drets i deures (títol IV, cap. I)
Es pot oferir la mediació escolar tant per gestionar conflictes que no estiguin tipificats com a
contraris a les normes del centre, com per a d’altres generats per conductes dels alumnes
contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre,
d’acord amb el que estableixen els capítols II i III del títol V d’aquest Decret, llevat que es doni
alguna de les circumstàncies següents:
a) En el cas de conductes greument perjudicials per a la convivència o quan hi concorri
alguna de les circumstàncies accentuadores que s’esmenten en l’apartat 2 de l’article 47
d’aquell Decret (reiteració de la conducta, atemptat al dret a no ser discriminat, desigualtat
palesa, publicitat de la conducta infractora, assetjament), així com es precisarà més endavant.
b) Quan s’hagi emprat violència greu o intimidació.
c) Quan la mediació escolar s’hagi utilitzat reiteradament amb el mateix
alumne, durant el mateix curs escolar, sense haver obtingut resultats satisfactoris.
D’altra banda, la mediació escolar es pot oferir com a estratègia de reparació o de reconciliació,
un cop aplicada una mesura correctora, per tal de restablir la confiança entre les persones i
proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir.
Així doncs, no tots els conflictes, en un principi, poden ser mediables. Hi ha casos greus com els
d'assetjament, agressions, conductes delictives i problemes derivats de substàncies addictives
per als quals en primer lloc s'hauran d'aplicar les sancions del reglament d'ordre intern. Si una
vegada complerta la sanció es vol mediar perquè no es torni a repetir el conflicte o per llimar
altres aspectes sí que es podrà.
Per als problemes de grup, en què hi ha implicades moltes persones tampoc no es proposarà
una mediació normal, sinó que se cercaran d’altres respostes més adients.
Una altra condició per a la mediació és la condició d'igualtat, no pot ser que una de les parts
estigui en inferioritat de condicions.
Per començar, es proposa mediar només conflictes entre alumnes, ja que la manca de pràctica
podria mal interpretar un conflicte professorat-alumne, o creure que hi ha una desigualtat. Però
a la llarga i amb la pràctica, sí que hauria de ser possible.
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SERVEI DE MEDIACIÓ DEL CENTRE
Coordinació i dinamització
La coordinadora per aquest curs 2012-2013 és la professora Juana Olivares Abellan.
Les mesures dinamitzadores del servei contemplades aquest any pel nostre centre són:
● Difusió d’un vídeo a través de les sessions de tutoria de 1r d’ESO i 4t A d’ESO, donat
l’elevat nombre d’alumnes nouvinguts d’aquest grup, i romandrà a l’abast en la pagina
web de l’Institut
● Divulgació d’un tríptic informatiu del servei entre les famílies
● Realització d’activitats relacionades amb el concepte de mediació en les sessions de
tutoria
● Formació del nous mediadors, incorporats el curs passat.
● Incorporació de nous membres a l’equip de mediadors i mediadores.
● Manteniment i cohesió de l’equip mitjançant una reunió, setmanal o quinzenal, els dijous,
al primer esplai.
● Reunió setmanal amb la Coordinadora de Convivència i l’orientador.
● Reunió setmanal amb la Coordinadora de Convivència i la cap d’estudis adjunta.
● Reunió (una per trimestre) dimecres a la una dels professors integrants de l’equip de
mediació.
● Aprofitament per aquest SME de la formació en pràctiques restauratives (cercles) que
l’any passat vàrem realitzar conjuntament la Coordinadora de Convivència i la ídem de
Mediació i que aquest any continua.
En aquest segon any del SME, consideram adequat que les parelles de mediadors, a més de
complir els requisits obligatoris (no estar emparentats ni tindre relació d'amistat o d'altre tipus
amb els usuaris del servei), complesquin, si és possible, aquestes característiques:
• Els mediadors seran, si és possible, majors que els usuaris del servei.
• Quan els usuaris siguni alumnes de 3r i 4t, es procurarà que dins la parella de mediadors
hi sigui un professor. Quan el servei estiga més assolit, potser, aquesta mesura no sigui
necessària.
• S’afavorirà la incorporació a les mediacions dels nous mediadors, de manera que, si és
possible i adient, en les parelles hi haurà un mediador experimentat i un altre de nou,
sempre i quan hagin completat la seva formació.
• Participació, si es duen a terme, en les jornades de Trobades de Mediadors de l’illa, que
puguin sortir de la iniciativa de Conselleria o a proposta dels diferents centres que
ofereixen aquest servei.
Aquest any els nostres mediadors són:
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ALUMNAT
Juan Antonio Aguilera 4t A
Daniela Mena 4t C
Sandy Quiñonez 4t
Cristina Clapau 4t C
Javier Ramírez 4t B
Viviana Rengifo 4t C
Eimy Tenorio 3r B
Arabia Maarouf 3r C
Mauro Quiroz 4t B
Abigail Rocha 3r B
Emily Vallejos 2n D
Juan Pablo Valencia 2n D
Anastasia Solomykina 2n D
Luisa Valencia 2n D
Selva Belmaña 2n D
Miriam Torres 1r D
Alejandra Llerena 1r D
Anguie Souto 3r B
Andrea Asturiano
Lucía de la Fuente
PROFESSORAT
Vicenç Joan
Agustina Vilaret
Xesca Pradas
Magdalena Heredia
Àngels Garcia
Juani Olivares
Edistio Gómez
Horaris i espais
Aquest curs disposem d’un horari que permet una atenció gairebé immediata a les possibles
demandes. L’equip directiu ha volgut reconéixer la feina feta per l’equip de mediació el curs
passat i ha llevat una guàrdia a tot el professorat que l’integra, de tal manera que gairebé
diàriament podem atendre les demandes de mediació que puguin sortir. L’horari efectiu durant
aquest curs serà:
Dilluns
DC050201-1
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8-8.55

Agustina

8’55-9.50

9.50-10.45

11.05-12.00
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Àngels
Juan
Antonio
Mauro -Javi
Ramírez
VivianaSandyDaniela,
Cristina
Emily, Juan
Pablo,
Anastasia...

Agustina

Vicenç
Juan
Antonio
Mauro, Javi
Ramírez
VivianaSandyDaniela,
Cristina
Emily, Juan
Pablo,
Anastasia...

Vicenç
Juan
Antonio
VivianaSandyDaniela,
Cristina
Emily, Juan
Pablo,
Anastasia...

Xesca
Pradas
Juan
Antonio
Mauro, Javi
Ramírez
VivianaSandyDaniela,
Cristina
Emily, Juan
Pablo,
Anastasia...
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Vicenç
Juan
Antonio
Mauro, Javi
Ramírez
VivianaSandyDaniela,
Cristina
Emily, Juan
Pablo,
Anastasia...

Agustina
Vicenç
Mauro, Javi
Ramírez
VivianaSandyDaniela,
Cristina
Emily, Juan
Pablo,
Anastasia...
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12.00-12.55

13.10-14.05

Juani
Juan
Antonio
Emily, Juan
Pablo,
Anastasia...

Vicenç
Mauro, Javi
Ramírez
VivianaSandyDaniela,
Cristina
Emily, Juan
Pablo,
Anastasia...

Àngels
Juan
Antonio
Emily, Juan
Pablo,
Anastasia...

14.05-15.00

En el cas, excepcional, que no es pugui dur a terme en aquest horari per un motiu justificat es
cercarà el moment que sigui més adient.
L’espai per realitzar les mediacions serà la sala de visites, que ha esdevingut, prioritàriament,
Sala de Mediació.
Condicions d'accés
Al servei de mediació pot accedir qualsevol persona de la comunitat del nostre centre.
Després d’haver detectat la necessitat del servei, l’usuari ha d’omplir el full de sol·licitud del
servei el qual serà a la sala de professorat i adreçar-lo a la coordinadora o dipositar-lo en la
bústia ad hoc instal·lada en el hall del nostre centre.
L’usuari del servei haurà d’estar assabentat de les condicions necessàries per dur a terme el
servei de mediació: intenció de resoldre el conflicte, fer propostes i arribar a acords, respecte a
l’altre i al torn de paraula, compromís per fer un seguiment posterior
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Estratègies de formació
Per tal d’assegurar la continuïtat del servei de mediació cal establir un procediment de formació
interna que permeti que noves generacions d’alumnes i el professorat que s’ha incorporat al
centre després d’haver-se impartit el PIP, puguin conèixer l’estructura, les pautes, el sentit dels
processos de mediació i adquirir les estratègies de comunicació imprescindibles per esdevenir
persona mediadora.
Durant el curs 2012/2013 aquesta formació es durà a terme per part de l’equip mediador que,
amb professors i alumnes experimentats, transmetran els coneiximents i les estratègies adients
en tres sessions específiques. La professora Àngels Garcia ens proporcionarà un programa que
en aquest temps esmentat pugui introduir i formar en les qüestions bàsiques de la nostra tasca.
Les dates concretes ad hoc seran:
Dimarts 30 octubre 16.30h-18.30h
Dimarts 13 novembre 16.30h-18.30h
Dimarts 11 desembre 16.30h-18.30h
A més a més, cada dijous en la nostra reunió setmanal, s’atendran les necessitats que vagin
sorgint i es realitzaran pràctiques segmentades de les diferents etapes d’un procés de mediació
(donat que el temps de què disposem no ens permet realitzar una sessió sencera).
Continuant amb les feines encetades el curs anterior, seguirem aprofitant-les ja que ens han
donat molts bons resultats:
1. Sensibilització a través de les tutories no només per presentar el servei, sinó també per
oferir a nous mediadors i mediadores la possibilitat d’incorporar-se a l’equip.
2. Oferir, a través del claustre, al professorat nou o al que se senti ara atret per la mediació,
la possibilitat d’afegir-se a l’equip.
3. Inclourem també en aquesta oferta formativa a les famílies. La carta informativa del SME
recollira un apartat relatiu a la seva formació com a mediadors si hi estan interessats.
4. El personal d’administració i serveis també serà informat de l’opció d’accedir a l’equip de
mediació
5. Amb els nous membres de l’equip que es puguin incorporar després del començament
del curs: realitzar un apropament al contingut de la mediació en el temps de trobada
setmanal.
6. Segons les necessitats de l’equip i de la disponibilitat horària podrem oferir més sessions
de reforç i pràctica de mediacions.
7. Finalment, oferirem a aquests nous membres que participin com a observadors de les
mediacions que es realitzin enguany.
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EL CENTRE DÓNA PRIORITAT A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE
SOL·LICITUD DEL MEDIACIÓ
Palma, ____ d _______________ de 20__
Noms i cognoms dels interessats:
______________________________________ Curs _____ Tutor/a ____________________
______________________________________ Curs _____ Tutor/a ____________________
______________________________________ Curs _____ Tutor/a ____________________
______________________________________ Curs _____ Tutor/a ____________________
Persona que fa la demanda (posau una creu en la casella corresponent):
Per iniciativa pròpia □
Tutor/a dels interessats o d’un d’ells □
Professor/a □
Alumne/a no implicat en el conflicte □
Altres _______________________________________
Motiu de la demanda:
acta
Data:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Assistents:
sol·licitants:
____________________________________________________________________________
__________________________________________
mediadors: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
observadors: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
6.Presentacions.
7.Explicació i acceptació de les normes.

8.Resum dels fets.

9.Resum dels sentiments i dels interessos de cadascuna de les parts.
10.Recull de propostes per millorar la situació.
11.Concreció dels acords.
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12.Data de revisió de la mediació.

FULL DE SIGNATURES
DE LA COMPRENSIÓ I L'ACCEPTACIÓ DE LES NORMES:
He entès les normes i les accept,

Nom
llinatges________________________
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i Nom
llinatges_______________________
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DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE MEDIACIÓ I D'ACCEPTACIÓ DELS ACORDS
Persones mediadores

Parts en conflic

Nom
i Nom
i
llinatges_______________________ llinatges_______________________

Nom
i Nom
i
llinatges_______________________ llinatges_______________________
Data:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Assistents:
sol·licitants:
_______________________________________________________ ____
mediadors:
____________________________________________________________
observadors:
__________________________________________________________
1. Compliment dels acords presos.

2.Aportacions de les parts.

•

Conclusions.
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FULL DE SIGNATURES
DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE SEGUIMENT DELS ACORDS DE MEDIACIÓ
Persones mediadores

Parts en conflicte

Nom
i Nom
i
llinatges_______________________ llinatges_______________________

Nom
i Nom
i
llinatges_______________________ llinatges______________________ _

Avaluació i seguiment
L’avaluació del servei es farà al llarg del curs atenent a diferents ítems:
• Percepció i opinió dels integrants del servei, que es recollirà, bé al llarg del curs en l’espai de trobada
setmanal, o bé mitjançant un breu formulari a elaborar i que es passarà a final de curs.
• Revisió dels casos tractats i la seva repercussió en el clima de convivència del centre.
• Valoració de l’equip directiu
• Valoració de la CCP i Claustre mitjançant l’enquesta de Qualitat.

IMPLEMENTACIÓ
a. Temporització
Aquest curs el SME comença el curs amb plena disponibilitat cap a la comunitat educativa i amb, gairebé, tots els
seus aspectes duts a la pràctica. De fet l’equip començà a funcionar ja en octubre.
La formació dels nous mediadors es durà a terme al llarg de la primera avaluació (en les dates esmentades abans).

b. Difusió a la comunitat educativa
•
•
•
•
•
•
•

Donar la informació relativa al servei en les sessions de tutoria.
Posar cartells als taulers d’informació, taquilles..., en els punts de major visibilitat del centre.
Elaboració i repartiment d’un tríptic informatiu per les famílies
Publicació d’aquest tríptic del nostre servei a la revista Nixe.
Informar d’aquest servei en totes les reunions amb les famílies.
Difusió d’un vídeo a través de les sessions de tutoria i que a l’abast en la pàgina web de l’Institut. .
Incloure a l’agenda dels alumnes qualque apartat que faci referència al servei.
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Incorporació dins el funcionament general del centre
Aquest curs 2012-2013 es pot aprofitar la revisio del ROF per mor de la publicació del nou Decret de Drets i Deures
per incloure-hi les modificacions relacionades amb la creacio del SME.
Entre les novetats que aquesta creació comporta podem esmentar les seguents:
● Incloure una nova mesura de gestió del conflicte que suposi no aplicar directament una mesura
disciplinària, sense haver ofert l’opció de la mediació (en els casos mediables).
● En la difusió del servei s’advertirà que en alguns moments, per necessitats de formació de l’equip de
mediació, alguns alumnes hauran d’absentar-se puntualment d’algunes classes, prèvia comunicació amb el
professorat afectat i amb el seu vist-i-plau.
● De cara a la confecció dels horaris s’han previst hores de reunió entre els responsables de Convivencia,
Mediacio i Orientació i entre la coordinadora de Mediacio i l’equip directiu.
● Creació d’espais de comunicació físics i virtuals per difondre i sol·licitar el SME.
● Incloure al PAT algunes sessions a començament de curs de difusió i recordatori del servei.
● Incloure a la programació de la jornada de visita de l’alumnat de les escoles adscrites informació referida al
servei.
● Creació i difusió, si escau, de la documentacio relacionada amb la gestió de les mediacions (imprés de
sol·licitud, actes de mediació, tríptic informatiu, carta a les famílies...)
● Manteniment d’un espai per recollir la documentació generada a partir de les mediacions.
● Incloure a la planificació del claustre de projectes la informació relacionada amb la implantació i o el
funcionament del servei.

ANNEX
Memòria
Documents
●Full informatiu del SME
●Sol·licitud del SME
●Carta a les famílies per informar del SME
●Document-guia per a fer una mediació
●Acta de mediació
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Annex 12.- Pla de feina coordinadora inventari general del centre
Responsables: Sandra Rubio (secretària) i M. Ángeles Mateos (professora
coordinadora)
1. PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS:

TASQUES

TEMPORITZACIÓ

PROFESSORA
T IMPLICAT

Registre i etiquetatge del “nou”
material.
Departament:
centre.
Material:
mobiliari,
elèctric
i
electrònic,
informàtic i audiovisual.

Al llarg del curs.

Coordinador TIC
Coordinadora
Audiovisuals

Actualització del material ubicat a
tots els espais de la planta baixa.

1r i 2n trimestre

Revisió del material informàtic i
audiovisual de totes les aules i
espais (projectors, ordinadors i
pissarres digitals)

2n i 3r trimestre

Coordinador TIC
Coordinadora
Audiovisuals

Registre al programa de biblioteca
del material bibliogràfic ubicat als
depatxos, secretaria i PIA

Al llarg del curs

Coordinadora de
Biblioteca

Revisió
anual
del
material
inventariable
dels
departaments
didàctics (exceptuant el bibliogràfic i
el material inclós al “dep. centre”)

Mitjà Gener fins
a finals d'Abril.

Caps
de
departament.

2. DOCUMENTACIÓ:
Aplicació informàtica.
Fitxes de control de registres. Models: altes, baixes, causa de la baixa, canvi d'ubicació.
Full de revisió inventari caps departament.
Full de seguiment de tasques desenvolupades per la col·laboradora.
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Annex 13.- Programacions seccions europees d'anglès i de francès.

PROGRAMA DE LA MATERIA LINGÜÍSTICA PER A LA S.E DE
MATEMÀTIQUES EN FRANCÈS

Palma, Setembre 2012
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0.-Introducció:
El present any suposa per a nosaltres el novè curs d'aplicació a les Balears
de les Seccions Europees. El nostre departament va presentar el projecte per
implantar-lo a partir de tercer curs d'E.S.O. Es tracta, com és sabut, de dur a
terme una secció on a més de l'idioma optatiu, una assignatura no-lingüística
introdueix la terminologia en la llengua usual i en la segona llengua estrangera -és
el nostre cas-.
Les Matemàtiques és l'assignatura que anirà coordinada amb nosaltres. El
nostre departament, per la seva banda, coordina i dona suport al grup de tercer i
quart d'E.S.O. Secció Europea a través de l'ús del francès com a llengua
instrumental d'accés al coneixement. En línies generals, els objectius que desitjam
assolir als curs de S.E. d'E.S.O. Són:
a) Enriquir l'oferta educativa del nostre centre.
b) Reforçar la base lingüística i cultural de l'alumnat que hi participi
c) Tenir facilitat d'accés a programes europeus d'intercanvi.
d) Formar alumnes dins un context plurilingüe.
e) Vèncer tota mena de prejudici lingüístic i cultural a l'hora d'adquirir
coneixements.
Per la seva banda, la matèria no-lingüística n'assolirà els següents:
a) Emprar els coneixements matemàtics i la capacitat de raonament per resoldre
situacions i problemes reals.
b) Dissenyar, planificar i realitzar feines manuals i gràfiques, valorant els aspectes
estètics, utilitaris i lúdics del treball ben fet.
c) Treballar en equip per dur endavant una tasca, sabent confrontar les pròpies
opinions amb les dels companys i valorant els avantatges de la cooperació.
d) Desenvolupar la capacitat de descobrir i apreciar els components estètics i
d'objectes i situacions, gaudint amb els aspectes creatius, manipulatius i utilitaris
de les matemàtiques.
e) Conèixer i valorar la utilitat de les matemàtiques en la vida quotidiana i utilitzar
el seu llenguatge per expressar idees i arguments.
f) Elaborar estratègies per a la resolució de problemes matemàtics senzills,
emprant diferents recurs i analitzant la coherència dels resultats.
g) Actuar amb imaginació i creativitat, valorant la importància no tan sols dels
resultats, sinó del procés seguit.
h)Conèixer l'aportació al món de la ciència dels filòsofs i dels matemàtics
francesos.
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És de suposar que algunes de les nostres activitats orals i escrites tant a
classe de francès com a classe d'estudi assistit que farem amb aquests grups
estaran encaminades a resoldre problemes així com reforçar i aclarir el lèxic
matemàtic des dels nombres a les operacions i enteniment d'enunciats dels
problemes.
Els professors implicats en el projecte són:
En Matèria Lingüística: Mariano Salido Soler.
En Matèria No-Lingüística: Mª Ángeles Fullana.
1.-Tercer curs d'E.S.O.:
A.-Conceptes
a)Objectius comunicatius
1.-Identificar i comparar
2.-Expressar la precisió
3.-Reforçar l'afirmació
4.-Entendre els enunciats de problemes
b)Continguts gramaticals
1.-El present de l'indicatiu
2.-L'imperatiu
3.-L'infinitiu per expressar l'ordre
4.-El condicional
5.-El comparatiu
6.-Possessius i demostratius
7.-La interrogació: quel,,? Combien...? etc
c)Continguts lèxics
1.-Tots el relacionats amb les matemàtiques (termes numèrics, geomètrics
algebraics, etc)
2.-Caracterització d'objectes
3.-Indicadors temporals i espacials
d)Continguts fonètics
1.-La “liaison”
2.-L'encadenament
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3.-Pronúncia de fonemes
B.-Procediments
1.-Identificació de texts autèntics
2.-Ús del vocabulari nou
3.-Maneig del diccionari i d'altres eines de recerca multimèdia
4.-Intercanvi d'informació
5.-Lectura de texts amb dificultat creixent
C.-Actituds
1.-Esforç personalitat
2.-Hàbit de reflexió
3.-Hàbit de revisió
4.-Hàbit de treball
5.-Interès i participació en les tasques de grup
D.-Fets socioculturals
1.-Normes de comportament
2.-La presència del francès a les noves tecnologies
E.-Criteris d'avaluació
Donat que la nostra assignatura fa la funció de suport a la matèria nolingüística, no suposa avaluar l'alumne per una banda pel que fa el seu francès a
les matemàtiques i per una altra el seu francès; lògicament valorant i avaluam una
globalitat. De totes formes els aspectes que incideixen en el context de S.E i que
es presten a ser valorats són els següents:
a)En objectius comunicatius
1.-Extreure informació global i específica de missatges orals i escrits
2.-Participar en converses breus per comprendre i fer-se comprendre
3.-Llegir de manera autònoma texts amb l'ajut del diccionari
b)En continguts gramaticals
1.-Posar en pràctica els coneixements adquirits
2.-Observar el sistema de la llengua que ens permet deduir-ne regles
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3.-Ser capaç de formular regles i tenir sentit abstracció.
2.-Quart d'E.S.O.
A) Conceptes
a) Objectius comunicatius
1.-Donar ordres de manera educada
2.-Narrar, descriure, comparar
3.-Expressar l'opinió
4.-Fer hipòtesis, expressar la causa i la concessió
5.-Entendre els enunciats de problemes que corresponen al nivell del curs
b) Continguts gramaticals
1.-Si+imparfait
2.-Pronoms demostratius neutres
3.-Expressions amb “avoir”
4.-El pronom “en” i l'expressió de la quantitat
5.-L'expressió de la finalitat
c)Continguts lèxics
1.-Tots el relacionats amb termes matemàtics, geomètrics ....
B) Procediments
1.-Ús del vocabulari nou
2.-Respostes a preguntes globals
3.-Lectura de texts amb dificultat creixent
4.-Recerca d'informació
5.-Maneig del diccionari i d'altres eines multimèdia
C) Actituds
1.-Interès per intercanviar opinió
2.-Cooperació i responsabilitat
3.-Valoració de l'aprenentatge
D) Fets socioculturals
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1.-Normes franceses de cortesia bàsiques
2.-Registre formal del francès.
4.-Continguts corresponents a la matèria no-lingüística.
Aquests continguts ens serveixen per a dur el seguiment de la Secció. En
aquest sentit és necessari que l'alumne conegui la terminologia que emprarà i
interpretarà en la resolució de problemes; d'aquesta manera, superat el tercer curs
no tendrà cap dificultat a l'hora de seguir les classes a quart.
Desenvolupam doncs la terminologia tenint en compte els continguts que el
departament de Matemàtiques ens proporciona:
1.-Nombres
entiers.
Nombres
rationnels.
Fonctions
linéaires.
Proportionnalité. Produits remarquables. Nombres relatifs en écriture fractionnaire.
2.-Racines carrées. Puissances.
3.-Inégalités.
4.-Équations et problèmes. Systèmes d'équations. Inéquations.
5.-Fonctions affines. Coordonnées dans un repère.
6.-Théorème de Thales. Théorème de Pythagore et réciproque.
7.-Polygones réguliers. Rotations. Pyramide et cône de révolution.
8.-Sphères.
9.-Statistiques.
Per la seva banda els grans blocs que corresponen al programa de quart
d'ESO i primer de batxillerat són el següents:
1.-Fonctions linéaires. Proportionnalité.
2.-Produits remarquables.
3.-Racines carrées.
4.-Systèmes d'équation. Inéquations.
5.-Fonctions affines.
6.-Probabilités et statistiques.
7.-Angles et trigonométrie.
8.-Coordonnées dans un repère.
5.-Objectius lingüístics
Voici les objectifs spécifiques et contenus lexicaux correspondant à la
matière lingüistique:
1.-Lire les nombres ainsi les opérations mathématiques (additionner,
soutraire, multiplier...). Les ordinaux dans les lectures des fractions, puissances...
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2.-Comparer. La condition avec “si”. Concept d'arrondir (dixième, centième,
millième...). Ordre croissant et décroissant.
3.-L'infinitif comme expression de l'ordre. “On” impersonnel. L'interrogation
directe et formules interrogatives. Comprendre des textes de problèmes faisant
partie du quotidien.
4.-Vocabulaire du champ lexical “geométrie”: angle, sommet, ligne, côté,
superficie, polygones, polyèdres.
5.-La comparaison. Interprêter un tableur. Être capable de commenter des
données. Connaître le lexique statistique: fréquence, mode, effectif, moyenne,
croissant, décroissant, étendue.
Als objectius comunicatius assenyalats afegirem que el pla general de la
nostra secció reuneix en aquest sentit les següents característiques:
-Sentir el plaer de treballar una matèria en llengua estrangera. Per a
aquestes pràctiques formatives les Matemàtiques constitueixen una matèria molt
adequada.
-Saber llegir les operacions, interpretar els problemes proposats així com
descriure qualsevol esquema, fórmula, teorema, full de càlcul, una estadística o
una representació geomètrica.
6.-Competències
Dins aquest marc, els alumnes hauran de conèixer i emprar la terminologia
en ambdues llengües. No s'ha d'excloure doncs la llengua de referència
(alternances)
7.-Activitats, projectes
Des del punt de vista de les activitats quotidianes en matèria lingüística es
segueix una progressió que va del maneig de la terminologia fins a la
interpretació total d'un problema proposat en francès.
Les activitats de suport fonamentals són les que duim a terme en el context
de l'acció tutorial a l'hora d'AEAR i de classe pròpiament, on el que feim és llegir i
interpretar problemes matemàtics seguint el fil del programa de la matèria nolingüística. Aquestes activitats no són avaluables, són simplement activitats de
suport que permet a l'alumne perdre la por a l'hora d'enfrontar-se amb un enunciat
matemàtic en llengua estrangera. En aquest sentit des de 3rt d'ESO, que és on
comença el projecte, treballam amb els alumnes la pràctica lingüística enfocada a
les matemàtiques: lectura de nombres, classificació de nombres, tipus
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d'operacions matemàtiques, càlcul d'operacions, lectura de fraccions, de
polinomis, potències ... L'àlgebra, equacions, fórmules ... Una vegada que
l'alumne té per mà aquesta pràctica, es passa a la lectura i interpretació de tot
tipus de problemes que fan habitualment a l'aula de matemàtiques. S'assegura,
per altra banda, la coordinació entre el professorat de la ML i de la MNL. Per si
això no bastàs, l'auxiliar de conversa participa a l'aula de matemàtiques en qualitat
d'assessora.
Avaluam les activitats de recerca multimèdia. Per a tal efecte empram l'aula
mòbil que ens permet fer l'alumne navegar per internet. Per a dur a terme
aquestes activitats preparam el que anomenam “Itinéraires pédagogiques” que
consisteix en proposar als alumnes l'entrada a un “site Web” i , seguint les
instruccions, respondre a les preguntes que se'ls proposen. En el camp de les
matemàtiques sempre es podran preparar activitats relatives al món de les
matemàtiques, noms de personatges que han destacat al llarg de la història,
avenços en el món de les matemàtiques, etc.
Els tipus activitats han de seguir els continguts marcats pel departament de
Matemàtiques (ja els hem enunciats). Són les activitats habituals a l'aula. No
descartam la possibilitat de dur a terme un nou projecte a realitzar amb alumnes.
8.-Metodologia
En el marc dels procediments establerts al programa, s'enumeren els punts que
formen part de la metodologia; afegim però que la preparació lingüística prèvia es
fa en tot moment en presència de documents autèntics el que ens fa constatar
que la nostra metodologia respon als principis de l'enfocament comunicatiu.
9.-Horari
Els cursos que participen als nostres projectes organitzen la tasca setmanal
relativa a la secció bilingüe fonamentalment a l'hora de l'estudi assistit, la qual
cosa no exclou el fet que a classe de llengua no es faci també qualque activitat
pròpia de secció. Els alumnes de tercer fan aquesta hora els dimarts de 8 a 8.55
hores i els de quart els dijous a les 11.05h.
10.-Relació amb les famílies
És un sentiment generalitzat que les nostres seccions tenen bona
acceptació tant entre l'alumnat com entre les famílies, considerant que es tracta
d'un ensenyament altament formatiu que obrirà moltes de portes als nostres
alumnes. És a través de les tutories que percebem que les famílies responen al
projecte amb un elevat grau de satisfacció.
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PROGRAMACIÓ SECCIONS EUROPEES 2012-13

LLENGUA: ANGLÈS

ÀREES: MÚSICA
CIÈNCIES NATURALS
FÍSICA I QUÍMICA
CIÈNCIES SOCIALS
INFORMÀTICA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
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INDEX:
1- ORGANITZACIÓ DE LA SECCIÓ
2- PROGRAMACIONS DE LES DIFERENTS ÀREES
■Programació de Música
■Programació de Ciències Naturals
■Programació de Física i Química
■Programació de Ciències Socials
■Programació d'Informàtica
■Programació de Tecnologia
■Programació de Tecnologia de la informació i comunicació

3- COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES I EL PROFESSORAT D'ANGLÈS
4- PROFESSORAT IMPLICAT, SITUACIÓ ADMINISTRATIVA I TITULACIÓ
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1- ORGANITZACIÓ DE LA SECCIÓ
Les Seccions Europees d'anglès estan organitzades de la següent manera:
a.1r. A i 1r. D d'ESO cursen Socials, Música i Ciències Naturals en anglès. El

professors seran Lluís Aliaga, M.Paz Terrasa i José Luís Dasi.
a.2n. D d'ESO estudien Tecnologia i Socials en anglès. El professors de les matèries

són Francisco Valdivieso i Eugeni Losada.
a.3r.C d'ESO cursa Música, Tecnologia i Física i Química en anglès. Els professors

són Gabriel Riera, Francisco Valdivieso i M. Paz Terrasa respectivament.
a.4t. d'ESO estudia Informàtica i Física i Química en anglès. Els

professors

són Juanjo Rey i M. Paz Terrasa respectivament.
a.1r A-B de Batxillerat estudia Tecnologia de la informació i la comunicació en anglès i

el seu professor és Francisco Valdivieso.
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2- PROGRAMACIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES.
1-PROGRAMACIÓ DE MÚSICA DE 1r D'ESO SECCIÓ EUROPEA ANGLÈS
El professor per impartir la secció europea serà Lluís Aliaga.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
Las classes tendran diferentes seccions que estudiarem durant el curs:

a. Properties of sound: Pitch, Duration, Tone colour, Dynamics
b. Music elements: Rhythm, Melody, Harmony, Key, Texture and Form
c. Musical language.
d. Singing songs: Classifications of the human voice.
e. Play music with your recorder or Orff instruments and listening music
as well. Classifications of the instruments. The orchestra.

f. Music history: When we study a piece of music, we will also study
about the era in which it was made.
g. Concerts: We will try to give concerts in the classroom or for the
other students in the Secondary school.

CONTINGUTS ESPECÍFICS
A més dels continguts de l’àrea de música corresponents al curs d’ESO, s’han establert
els següents
continguts específics:
- Nomenclatura alfabètica de les notes en anglès
- Nomenclatura dels valors de les figures i silencies musicals en llengua anglesa
- Vocabulari sobre intensitat i tempo en llengua anglesa.
- Vocabulari sobre compassos, claus, escales i intervals en llengua anglesa.
- Nom dels instruments de música occidentals en llengua anglesa.
- Classificació dels instruments musicals per famílies I la seva nomenclatura en anglès.
- L’orquestra: col·locació i famílies d’instruments.
- Agrupacions instrumentals.
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- Nom dels distints tipus de veu humana.
- Les cançons tradicionals angleses.
- Les cançons pop i rock a l’àmbit anglès.
METODOLOGIA
S'utilitzarà un llibre de text en català: enguany no s'utilitzarà llibre de text a les
Seccions Europees, sinó que s'utilitzarà un manual de música anomenat Quaver
elaborat per un grup de treball i publicat per la Conselleria d'Educació i Cultura. El
professor també utilitzarà materials elaborats per ell mateix en anglès. Es donarà molta
importància al vocabulari en llengua anglesa i els exàmens seran redactats en anglès.
S'utilitzaran els recursos de l'aula (canó de projecció i ordinador) per tal de tenir contacte
amb materials en anglès i també se n'interpretaran cançons

per tal de millorar la

pronunciació.
A continuació us afegim la informació que transmetérem als alumnes, per als seus pares,
el primer dia de classe:
How will the teacher assess their efforts and improvements?
●Regularly, during each term, their work will be marked by the teacher.

Therefore they must bring to every class ALL THE MATERIAL indicated in the first
point. Every activity will be important for the final mark!
●All the tasks must have a suitable presentation. If not, the teacher may
ask him/her to repeat it. It is forbbiden to hand in work copied directly from the internet
or if they haven't read or understood it!
●There will be exams (practical and written) about the subjects
explained.
●We hope and expect from the pupils a good behaviour and to make
every effort to learn. Their attitude is very important for a friendly and learning class
atmosphere.
COORDINACIÓ AMB L'ÀREA LINGÜÍSTICA
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Per tal de millorar l'aprenentatge dels alumnes en la llengua anglesa, el
departament de música té contacte amb el departament d'anglès freqüentment. Es
revisen els resultats dels alumnes i també quins aspectes gramaticals poden donar més
problemes, així com què es pot fer per solventar-los. El departament d'anglès col·labora
en la correcció dels materials de música elaborats pel professor.
També contam amb una hora quinzenal d'assistència en conversa lingüística, i a
l'hora d'estudi assistit els alumnes compten amb la presència de la professora de suport
de llengua que els fa activitats de reforç d'anglès.
ACTIVITATS PREVISTES
Enguany, igual que durant els curs 2010-11, es té previst fer una sortida
complementària d'intercanvi amb el grup de 1r d'ESO de les Seccions Europees de l'IES
Binissalem. Encara no s'ha concretat la data ni les activitats previstes per fer el dia de
l'intercanvi.
HORARIS
Els horaris corresponents als grups que fan les Seccions Europees de Música són:
1r A: dilluns de 8:00h fins les 8:55h, dimecres a les 12:00h, fins les 12:55 i dijous de les
12:00h fins les 12:55h.
1rD: dimarts de les 8:55h fins les 9:50 (a aquesta hora i cada quinzena tindran un
contacte amb la lectora d’anglès), dimecres de 8:00h a les 8.55h i dijous a les 8:55 h fins
les 9:50.
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La relació amb les famílies es fa a través es farà a través de la tutoria.
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PROGRAMACIÓ DE MÚSICA DE 3r D'ESO SECCIÓ EUROPEA ANGLÈS

OBJECTIUS ESPECÍFICS
A més dels objectius de l’àrea de música corresponents al curs d’ESO, s’han establert els
següents objectius específics:
-Conèixer el nom dels instruments i la seva classificació per famílies en català i en
anglès.
-Conèixer el vocabulari musical bàsic en llengua anglesa per llegir una partitura ( notes
and rest symbols, time signatures, etc.)
-Conèixer les principals agrupacions instrumentals i composició de cadascuna d’elles
utilitzant la nomenclatura anglesa.
-Conèixer la classificació de les veus i la seva nomenclatura en llengua anglesa.
-Conèixer la cultura musical anglesa a través de les seves cançons tradicionals, populars
i
actuals.
-Conèixer el nom dels diferents períodes històrics musicals i les seves característiques
principals en llengua anglesa
- Aprendre nou vocabulari i pronunciar-lo bé.
CONTINGUTS ESPECÍFICS
A més dels continguts de l’àrea de música corresponents al curs 3r d’ESO, s’han
establert els següents continguts específics:
- Nomenclatura alfabètica de les notes en anglès
- Nomenclatura dels valors de les figures i silencis musicals en llengua anglesa
- Vocabulari sobre intensitat i tempo en llengua anglesa.
- Vocabulari sobre compassos, claus, escales i intervals en llengua anglesa.
- Nom dels instruments de música occidentals en llengua anglesa.
- Classificació dels instruments musicals per famílies i la seva nomenclatura en anglès.
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- L’orquestra: col·locació i famílies d’instruments.
- Agrupacions instrumentals.
- Nom dels distints tipus de veu humana.
- Les cançons tradicionals angleses.
- Els períodes històrics en llengua anglesa.
- La pronúncia de les paraules en anglès.
METODOLOGIA
No s'utilitzarà llibre de text a les Seccions Europees, sinó que s'utilitzarà un manual
de referència per a història de la música en anglès i un altre per a la part teòrica
anomenat Quaver elaborat per un grup de treball i publicat per la Conselleria d'Educació i
Cultura. El professor també utilitzarà materials elaborats per ell mateix en anglès. Es
donarà molta importància al vocabulari en llengua anglesa i els exàmens seran redactats
en anglès. S'utilitzaran els recursos de l'aula ( canó de projecció i ordinador) per tal de
tenir contacte amb materials en anglès i també se n'interpretaran cançons per tal de
millorar

la

pronunciació,

també

s'utilitzarà

el

bloc

de

l'assignatura:

www.musicarxiduc.blogspot.com de cara a mantenir un contacte més proper amb
l'alumnat i de desenvolupar les competències bàsiques.
COORDINACIÓ AMB L'ÀREA LINGÜÍSTICA
Per tal de millorar l'aprenentatge dels alumnes en la llengua anglesa, el
departament de música té contacte amb el departament d'anglès freqüentment. Es
revisen els resultats dels alumnes i també quins aspectes gramaticals poden donar més
problemes, així com què es pot fer per solucionar-los. El departament d'anglès col·labora
en la correcció dels materials de música elaborats pel professor.
També contam amb una hora setmanal d'assistència en conversa lingüística, i a
l'hora d'estudi assistit els alumnes compten amb la presència de la professora de suport
de llengua que els fa activitats de reforç d'anglès.
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ACTIVITATS PREVISTES
- Interpretar cançons històriques i tradicionals de la cultura anglesa.
- Activitats complementàries a fora de l'institut que puguin anar sortint durant el curs.
- Audició de cançons per tal de desenvolupar l'escolta en llengua anglesa i d'obres
pròpies dels diferents períodes musicals estudiats.
HORARIS
Els horaris corresponents als grups que fan les seccions europees de Música són:
3r C: dilluns de 14:05 a 15:00 i dimarts de 9:50 a 10:45
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La relació amb les famílies es farà a través de la Tutoria.
2-PROGRAMACIÓ DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE FÍSICA I QUÍMICA PELS
GRUPS DE SSEE.
CONTINGUTS
Primer d'ESO
Natural Science
1. The Universe
2. Living things
3. Plants
4. Animal kingdom
5. The Earth
8. Matter and its properties
Tercer d´ESO
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1.Measurement. Internacional System of Units. Scientific method.
2.Matter. States of matter. Changes of state. Pure substances. Mixtures. Solutions.
3.Atoms and molecules. Chemical bonding. Periodic table.
4.Chemical change.Physical change. Chemical reactions. The mole.
5.Chemistry beyond the classroom. Chemistry and environment. Greenhouse effect. Acid
rain. The ozone layer. Chemical elements in living beings.
Quart d´ESO
1.Motion. Uniform motion. Accelerated motion. Free fall. Circular motion.
2.Force and its effects. Vectors. Newton´s laws of motion. Gravitation.
3.Fluid dynamics. Arquimedes´ principle. Pascal´s principle. Atmospheric pressure.
4.Work and energy. Kinetic and potential energy. Heat. Temperature.
5.Light and sound. Waves.
6.Periodic table. Chemical bonding.
7.Chemical reactions. Calculations from equations.
8.Organic chemistry.
METODOLOGIA
A primer s'utilitza el llibre de text i quadern. No està previst anar al laboratori. Els alumnes
llegeixen i vam traduint. Es preten que vagin adqurint pràctica en expresió oral.
A tercer , a quart d´ESO ,les classes es fan amb el llibre de text i el quadern. Es fan
exercicis i problemes relacionats amb el que es va explicant a classe.
S´utilitza la tècnica de preguntes obertes per tal de que l´alumne critiqui el pensament
científic i descobreixi les respostes als plantejaments de la ciència.
Un dia a la setmana anam al laboratori on feim pràctiques i utilitzam el projector per
consultar pàgines webs i vídeos en anglès sobre qüestions científiques.
RECURSOS
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El llibres de text son; Natural Science de l'editorial Santillana- Richmond a primer d'ESO;
Chemistry and Physics 3 ESO, de l'editorial Talaiots a tercer, Chemistry and Physics 4
ESO a quart, també d'edicions Talaiots. Aquests dos han estat elaborats per la
professora.
Per altra banda s´utilitza l´aula mòbil.
A més un dia cada dues setmanes anem al laboratori a fer pràctiques.
AVALUACIÓ
Els exàmens es fan en anglès. L´alumne així va adquirint l´hàbit d´escriptura i lectura.
Els exercicis a classe i els treballs pràctics també.
HORARIS:
1r D : dilluns 8h, dimarts 9,50h, divendres 12h.
3r C: dilluns 12h, dijous 9,50h, divendres 8,55h.
4tA-B-C: dilluns 8,55h, dimecres 8h, divendres 9,50h.
3- PROGRAMACIÓ DE CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA PER
SECCIONS EUROPEES.
Primer d’ESO
OBJECTIUS I CONTINGUTS:
○Objectius generals

b.Anàlisi i interpretació dels diferents paisatges geogràfics i històrics i dels elements

que els configuren (reforçament dels conceptes clau en anglès)
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c.Lectura,

anàlisi i interpretació d’imatges i mapes de diferents escales i

característiques. Anàlisi de les diferents parts d'un mapa (reforçament dels conceptes
clau en anglès).
d.Adquisició i aplicació del vocabulari geogràfic, històric i artístic bàsic.
e.Coneixement dels medis naturals de la Terra i del seu funcionament com a camí per

valorar-los com a riquesa que s’ha de respectar i conservar.
f.Obtenció d’informació mitjançant fonts diverses (iconogràfiques, arqueològiques,

d’obres d’art, escrites , TIC, etc.). Classificació del tipus d’informació que proporcionen
i elaboració escrita de la informació obtinguda. Ús de les tecnologies de la informació i
la comunicació per a l’estudi de la història, tant en la recerca d’informació com en la
comunicació de resultats.
g.Localització en el temps i en l’espai dels períodes, les cultures i les civilitzacions i els

esdeveniments històrics. Coneixement del concepte de periodització en la història.
Nocions elementals de temps històric. Ús de la cronologia i periodització.
Representació gràfica de seqüències temporals (reforçament dels conceptes clau en
anglès)
h.Identificació de causes i conseqüències dels fets històrics i dels processos d’evolució

i canvi relacionant-los amb els factors que els van originar.
c.Continguts conceptuals

○Maps
○Earth: seasons, relief
○Water
○Weather and Climate
○World landscapes
○Continents
○Prehistory
○Early Civilizations
○Ancient Greece
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○Ancient Rome and its decline

●Continguts actitudinals
○Es computarà positivament la participació i interacció en llengua anglesa per

part de l'alumnat.
●Metodologia: s'insistirà especialment en els aspectes conceptuals, termes claus,

aspectes lúdics i participatius (card games, picture games, team games, etc.) i les
T.I.C
●Activitats de coordinació: coordinació amb la professora d'anglès del mateix nivell i

amb l'auxiliar de conversa (1 hora setmanal amb 1 ESO D).
Activitats previstes: abordar els continguts conceptuals a través de la xarxa amb
activitats provinents de pàgines web i vídeos en anglès enllaçats a una wiki de
l’assignatura, la qual s’anirà desenvolupant al llarg del curs. La realització d’aquestes
activitats està mediatitzada per la disponibilitat de la xarxa wifi al centre.
●Material: Llibre de text
○AA VV Essential Geography and History 1. Santillana-Richmond, 2008. (Llibre

per a l'alumnat de SEUR de 1 ESO D)
○Projector, ordinadors, mapes, ultraportàtils, etc

COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
Al llarg del curs avaluarem la progresiva adquisició de les competències següents:
- Competència comunicativa, oral i escrita (interpretació de texts, expressió
d’idees, anàlisi de dades...).
- Tractament de la informació i competència digital (obtenció d’informació, ús
d’internet).
DC050201-1

155

pendent per aprovar en el Consell Escolar el dia 24/10/12

- Competència matemàtica (ús d’escales numèriques i gràfiques, calcul de
distàncies...).
- Competència d’aprendre a aprendre (recerca d’explicacions multicausals i
avaluació de conseqüències, comunicar i expressar els resultats de la seva pròpia feina,
prendre consciència del que s’ha après i el que falta per aprendre).
- Competència d’autonomia i iniciativa personal (argumentar de forma lògica i
coherent el punt de vista propi).
- Interacció amb el món físic (comprendre l’espai on viu, analitzar l’acció dels
éssers humans sobre el medi, orientar-se i situar-se a l’espai mitjançant mapes i plànols).
- Competència social i ciutadana (comprendre l’aportació de les diferents
cultures a l’evolució de la humanitat, reflexionar de forma crítica sobre els fets i
problemes socials i històrics, comprendre els valors democràtics, capacitat d’
introspecció...).
AVALUACIÓ I MÍNIMS EXIGIBLES.
CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Localitzar llocs o espais en un mapa utilitzant dades de coordenades
geogràfiques i obtenir informació sobre l’espai representat a partir de la llegenda i la
simbologia i comunicar les conclusions de forma oral o escrita.
2. Localitzar en un mapa els elements bàsics que configuren el medi físic mundial,
d’Europa, de l’Estat espanyol i de les Illes Balears (oceans i mars, continents, unitats de
relleu i rius) i caracteritzar els trets que predominen en un espai concret.
3. Comparar els trets físics més destacats (relleu, clima, aigües i elements
biogeogràfics) que formen els grans medis naturals del planeta, amb especial referència
a l’Estat espanyol i a les Illes Balears, localitzar-los en l’espai representat i relacionar-los
amb les possibilitats que ofereixen als grups humans.
4. Identificar i explicar alguns exemples dels impactes que l’acció humana té sobre
el medi natural, analitzar-ne les causes i els efectes i reflexionar sobre les mesures i
conductes que serien necessàries per limitar-los.
5. Utilitzar les convencions i unitats cronològiques i les nocions d’evolució i canvi
aplicant-les als fets i processos referits a la prehistòria i història antiga del món, de la
península Ibèrica i de les Illes Balears en l’àmbit mediterrani.
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6. Identificar les principals diferències entre caçadors i recol·lectors. Exposar els
canvis que va suposar la revolució neolítica en l’evolució de la humanitat i valorar la seva
importància i les conseqüències en comparar-los amb els elements que van constituir les
societats depredadores.
7. Caracteritzar i valorar la cultura talaiòtica com a manifestació específica del
megalitisme a les Illes Balears.
8. Identificar els trets més rellevants que caracteritzen les primeres civilitzacions
urbanes i les seves aportacions a l’evolució de la humanitat.
9. Caracteritzar els trets essencials de la civilització grega, identificant els elements
originals d’aquesta i valorant el seu paper i la seva gran aportació a la civilització
occidental. Reconèixer els elements culturals i artístics bàsics.
10. Caracteritzar els trets més significatius de la civilització romana, valorar la
transcendència de la romanització per a la pervivència del seu llegat en la cultura
occidental, especialment a Hispània i esmentar el seu llegat a les Illes Balears.
11. Fer una lectura comprensiva de fonts d’informació escrita de contingut
geogràfic o històric i comunicar la informació obtinguda de manera correcta per escrit.
MÍNIMS EXIGIBLES

- Llegir i interpretar plànols i mapes de diferents categories i escales. Situar un punt
segons longitud i latitud.
- Localitzar en un mapa mut físic un mínim comprès entre 10 i 55 accidents
geogràfics a cada un dels següents continents: Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania.
- Localitzar en un mapa físic de la Península Ibèrica un mínim de 20 accidents
geogràfics.
- Localitzar en un mapa de Mallorca els principals accidents geogràfics.
- Conèixer les característiques del medi físic de les Illes Balears.
- Enumerar almenys tres formes d´impacte ambiental degradant a causa de l
´activitat humana. Explicar-ne les causes, les conseqüències i les possibles solucions.
- Explicar el concepte i indicar quan i on es desenvoluparen els següents períodes:
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls.
- Conèixer algunes de les manifestacions de la Cultura Talaiòtica.
- Explicar el paper del faraó, de la religió i de les construccions arquitectòniques a l
´Antic Egipte.
- Explicar els fonaments de la civilització grega.
- Saber explicar les bases sociopolítiques i econòmiques de l´Imperi Romà.
- Conèixer les civilitzacions posteriors a la descomposició de l'Imperi Romà:
germànics, bizantins i carolingis.
- Identificar alguns dels trets (cronologia, vestigis, etc.) de Mallorca a les èpoques
abans esmentades.
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- Realitzar les activitats proposades (treballs, informes, etc.). Presentar les
conclusions de manera clara, ordenada i neta en el terminis previstos.
AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

La nota de l'avaluació es basarà en els resultats obtinguts en els diferents continguts
(Coneixements, procediments i actituds). Coneixements: exàmens, i petits treballs
d'investigació (si escau).
Procediments: deures, treball i participació en l'aula.
Actituds: vers la matèria, professorat, companys/es, comportament general.
Es valoraran conceptes, procediments i actituds de forma global.
Per a l'alumnat de 1r d'ESO els tants per cent que corresponen a cada un dels blocs
són: als de coneixements el 50%, als procediments el 40%, a les actituds el 10%.
Per a recuperar una avaluació negativa l'alumne haurà de demostrar la superació de la
manca de coneixements i habilitats deficitàries i, si és el cas, la rectificació d'actituds
negatives.
En cas que l'alumne tingui l'assignatura pendent del curs anterior, rebrà orientacions
del professor per tal de poder reforçar les mancances pertinents i poder seguir el curs
amb normalitat.
Segon d’ESO
OBJECTIUS I CONTINGUTS:
Objectius generals
2.Lectura i interpretació de dades i gràfics demogràfics. Transformació de la

informació estadística en informació gràfica.
3.Localització en el temps i en l’espai de períodes i esdeveniments històrics.
Identificació de nocions de simultaneïtat i evolució. Representació gràfica de
seqüències temporals.
4.Estudi de causes i conseqüències en els fets i processos històrics distingint-ne la
naturalesa. Identificació de la multiplicitat causal en els fets socials. Anàlisi del paper
social dels homes i de les dones en la història.
5.Adquisició i aplicació del vocabulari bàsic sobre població, societat i economia en la
realització d’exposicions orals i escrites.

DC050201-1

158

pendent per aprovar en el Consell Escolar el dia 24/10/12

6.Recerca, obtenció i selecció d’informació de l’entorn, de fonts escrites,

iconogràfiques, gràfiques, audiovisuals i proporcionades per les tecnologies de la
informació.
7.Reconeixement d’elements bàsics que caracteritzen els estils artístics i lectura i/o
interpretació d’obres significatives considerant-ne el context. Valoració de ’herència
cultural i del patrimoni artístic com a riquesa que s’ha de preservar i col·laborar en la
seva conservació.
8.Recerca i anàlisi de la relació entre aspectes de l’època medieval o moderna i el
temps actual.

Continguts conceptuals
1. The Early Middle Ages
2. Feudal society
3. Medieval cities
4. Romanesque and Gothic
5. Al-Andaluss
6. The Christian kingdom
7. The Age of Discovery
8. Political and economic change
9. Renaissence and Reformation
10. The Spanish Empire
11. Baroque
12. World population
13. Society and diversity
14. Rural and urban habitats
15. European cities
Continguts procedimentals
1.Identificació de diferents fonts d'informació (cartogràfiques, fotogràfiques,
estadístiques, icòniques, textuals). Lectura de les distintes fonts.
2.Localització de punts en el globus d'unitats físiques i polítiques bàsiques.
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3.Representació cartogràfica de la distribució poblacional i urbana.
4.Anàlisi del deteriorament mediambiental i de l'acció de l'ésser humà al medi.
5.Identificació i classificació de fonts històriques primàries i secundàries.
6.Interpretació de textos, mapes, imatges i documents audiovisuals.
7.Interpretació i elaboració d'organigrames i mapes conceptuals senzills.
8.Localització a eixos temporals i mapes temàtics.
9.Utilització de les TIC aplicades a la matèria.
Continguts actitudinals
1.Interès per descobrir i conèixer territoris i diferents tipus de paisatges humans i
naturals.
2.Disposició favorable a la conservació i millora del medi natural.
3.Consciència dels greus problemes als quals s'enfronta la vida humana sobre el
planeta.
4.Sensibilitat i preocupació pel treball rigorós en la recerca i interpretació
d'informacions històriques.
5.Disposició activa a la cooperació per conservar les restes i vestigis del passat.
6.Sensibilitat i interès per desenvolupar uns criteris i un gust estètic personal en
l'observació de les obres d'art.
7.Disposició oberta a cercar part de l'explicació de fets actuals en els seus
antecedents històrics.
8.Respecte per la diversitat i riquesa del patrimoni històric-artístic.
9.Actitud oberta cap a la diversitat d'opinions.
10.Participació activa i interacció en llengua anglesa per part de l'alumnat.
Metodologia
Es pretén dur a terme un ensenyament el més personalitzat possible a través d'un
mètode dinàmic amb participació de l'alumnat i, sempre que sigui possible, partir del
coneixement de l'entorn pròxim i personal de l'alumne. S'insistirà especialment en els
aspectes conceptuals, els termes claus, els aspectes lúdics i participatius (card games,
picture games, team games, etc.) i les T.I.C.

Activitats de coordinació
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Es duran a terme activitats de coordinació amb la professora d'anglès del mateix nivell i
amb l'auxiliar de conversa (1 hora setmanal amb 2 ESO D). En aquest sentit, es disposa
d'una hora setmana per a tal finalitat.

Relació amb les famílies
La relació amb les famílies es farà a través de les tutories.
Material
El llibre de text utilitzat serà Essential Geography and History 2. AAVV. SantillanaRichmond, 2008 (llibre únicament per a l'alumnat de SEUR de 2 ESO D). També
s'utilitzarà un projector, ordinadors, mapes, ordinadors, pàgines web, etc.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
Al llarg del curs avaluarem la progressiva adquisició de les competències següents:
- Competència comunicativa, oral i escrita (interpretació de texts, expressió
d’idees, anàlisi de dades...).
- Tractament de la informació i competència digital (obtenció d’informació, ús
d’internet).
- Competència matemàtica (ús d’escales numèriques i gràfiques, calcul de
distàncies...).
- Competència d’aprendre a aprendre (recerca d’explicacions multicausals i
avaluació de conseqüències, comunicar i expressar els resultats de la seva pròpia
feina, prendre consciència del que s’ha après i el que falta per aprendre).
- Competència d’autonomia i iniciativa personal (argumentar de forma lògica i
coherent el punt de vista propi).
- Interacció amb el món físic (comprendre l’espai on viu, analitzar l’acció dels
éssers humans sobre el medi, orientar-se i situar-se a l’espai mitjançant mapes i
plànols).
- Competència social i ciutadana (comprendre l’aportació de les diferents
cultures a l’evolució de la humanitat, reflexionar de forma crítica sobre els fets i
problemes socials i històrics, comprendre els valors democràtics...).
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AVALUACIÓ I MÍNIMS EXIGIBLES
Criteris d'avaluació
a. Descriure els factors que condicionen els comportaments demogràfics, utilitzant els
b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

conceptes bàsics de demografia.
Identificar les variables i les tendències predominants al món. Conèixer la
distribució de la població mundial.
Interpretar mapes temàtics sobre població i elaborar gràfics senzills. Aplicar
aquests coneixements a l’anàlisi de la població de les Illes Balears dins el context
del règim demogràfic espanyol.
Identificar els trets característics de la societat espanyola actual i distingir la
varietat de grups socials que la formen, l’augment de la diversitat que genera la
immigració, reconèixer la pertinença al món occidental i exposar alguna situació
que reflecteixi desigualtat social.
Saber com s’articula l’espai urbà. Analitzar el creixement de les àrees urbanes, la
diferenciació funcional dels espais urbans i els problemes que s’hi plantegen,
aplicant aquest coneixement a exemples representatius de ciutats espanyoles i a la
caracterització de l’espai de les Illes Balears.
Destacar la transcendència de la ruptura de la unitat del món mediterrani i la
configuració de tres models diferents de civilització: Bizanci, Islam i la cristiandat
occidental.
Identificar i descriure els aspectes socials, econòmics, polítics , ideològics i
culturals que caracteritzen l’Europa feudal. Conèixer les funcions desenvolupades
pels diferents estaments socials i reconèixer la seva evolució fins a l’aparició de
l’Estat modern.
Situar en el temps i en l’espai les diverses unitats polítiques que es van succeir i/o
van coexistir a la península Ibèrica durant l’edat mitjana, molt especialment l’antic
Regne de Mallorca, analitzant-ne els aspectes comuns i les peculiaritats.
Comprendre la transcendència cultural de l’edat mitjana, reconèixer els estils
artístics (art islàmic, romànic i gòtic) i la seva contribució a la riquesa del patrimoni
historic-artístic. Valorar el patrimoni de l’Estat espanyol i en particular el de les Illes
Balears.
Reconèixer els canvis de mentalitat que caracteritzen la modernitat i , en concret,
identificar els trets bàsics del pensament humanista i de les societats del
Renaixement. Entendre la crisi de l’Església i
l’aparició de la Reforma dins
aquest context.
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k. Distingir els principals moments de la formació i evolució de l’estat modern i

destacar les característiques més rellevants de la monarquia hispànica i de l’imperi
colonial espanyol. Valorar la importància de l’ampliació del món conegut,
especialment el descobriment d'Amèrica i la formació de l’Imperi colonial espanyol.
l. Identificar les característiques bàsiques dels principals estils artístics de l’edat

moderna (Renaixement i Barroc) i contextualitzar-los. Conèixer les principals
manifestacions artístiques i culturals per valorar-ne la significació com a patrimoni
històric de l’Estat espanyol i en particular de les Illes Balears.
m. Realitzar de manera individual i en grup, amb l’ajuda del professor, un treball
senzill de caràcter descriptiu sobre algun fet o tema en què utilitzin fonts diverses
(observació, premsa, bibliografia, pàgines web, etc.) i comunicar els resultats de
l’estudi amb correcció i amb el vocabulari adequat.
n. Interpretar i elaborar diferents tipus de mapes, croquis, gràfics i taules
estadístiques utilitzant-los com a font d’informació i mitjans d’anàlisi i síntesi.
Mínims exigibles
5. Conèixer la desigual distribució de la població que existeix al món, a Europa i a

Espanya.
6. Explicar els moviments migratoris. Migració europea i intercontinental.
7. Indicar les diferències entre: indústries de base, indústries de béns d'equipament i
indústries de béns de consum.
8. Situaren un mapa les grans regions industrials en el món.
9. Enumera les característiques fonamentals del turisme que arriba a Espanya i a les
Illes Balears.
10.Situar en un mapa els països de la Unió Europea i les seves capitals. Conèixer les
principals institucions europees i les seves funcions.
11.Conèixer els principals trets de la civilització i religió musulmana.
12.Saber situar cronològicament la vinculació de Mallorca al món islàmic.
13.Citar les aportacions més importants de la Civilització Islàmica a l´agricultura.
Identificar algunes restes d'aquesta època a Mallorca.
14.Conèixer els estaments de la societat feudal i explicar el funcionament d’un feu o
d’un monestir.
15.Explicar la ciutat i les fires.
16.Conèixer la casa, el taller i el gremi de l’artesà.
17.Entendre els aspectes bàsics de la situació política i geogràfica dels Estats
Cristians de la Península Ibèrica entre els segles XII i XV.
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18.Explicar la incorporació de Mallorca a la confederació catalano-aragonesa. Les

institucions i la societat mallorquina.
19.Conèixer els canvis econòmics, socials, polítics i culturals que es van donar a
Europa i a Mallorca al llarg de l’Època Moderna (segles XVI-XVIII).
20.Conèixer els principals trets i l’evolució històrica d’Europa al segle XVIII.
21.Analitzar el cicle de revolució política que es produí entre 1776 i 1848, avaluant la
seva importància en la configuració del nostre sistema polític, social i econòmic.
22.Assistir a classe amb regularitat.
23.Realitzar les activitats proposades (treballs, informes, exàmens, etc.). Presentarles de manera clara, ordenada i neta en el terminis previstos.
24.Participar en les activitats del grup mostrant respecte i tolerància.

AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

La nota de l'avaluació es basarà en els resultats obtinguts en els diferents continguts
(Coneixements, procediments i actituds). Coneixements: exàmens, i petits treballs
d'investigació (si escau). Procediments: deures, treball i participació en l'aula. Actituds:
vers la matèria, professorat, companys/es, comportament general. Es valoraran
conceptes, procediments i actituds de forma global.
Per a l'alumnat de 2n d'ESO els tants per cent que corresponen a cada un dels blocs són:
als de coneixements el 50%, als procediments el 40%, a les actituds el 10%.
Per a recuperar una avaluació negativa l'alumne haurà de demostrar la superació de la
manca de coneixements i habilitats deficitàries i, si és el cas, la rectificació d'actituds
negatives.
En cas que l'alumne tingui l'assignatura pendent del curs anterior, rebrà orientacions del
professor per tal de poder reforçar les mancances pertinents i poder seguir el curs amb
normalitat.

HORARIS:
1r D: dilluns 12h, dimecres 9,50h, dijous 14h.
1r A: dimarts 9,50h, dimecres 8h, dijous 8h.
2n A: dimarts 8,55h, dijous 8,55h, divendres 9,50h.
DC050201-1

164

pendent per aprovar en el Consell Escolar el dia 24/10/12

2n D: dilluns 14h, dimarts 9,50h, dijous 12h.
4- PROGRAMACIÓ D'INFORMÀTICA PER LES SECCIONS EUROPEES D'ANGLÈS
OBJECTIUS
c.Donar a conèixer als alumnes els aspectes necessaris relacionats amb el currículum

d'informàtica a 4t d'ESO.
d.Assolir els continguts de la programació de l'àrea de la mateixa forma que els altres

grups.
e.Donar als alumnes vocabulari específic de l'àrea en anglès.
f.Aconseguir que al final de curs siguin capaços d'expressar-se correctament en

llengua anglesa dins l' àmbit d'una classe d'informàtica (evidentment amb el seu nivell
curricular en llengua anglesa).
g.També es pretén augmentar la competència escrita en llengua anglesa.

CONTINGUTS
d. Operating systems and computing security.
e. Multimedia.
f. Contents publication and spreading.
g. Internet and social networks.

METODOLOGIA
No s'utilitzarà

llibre de text. Tota la informació, generada pel professor en llengua

anglesa (presentacions, textos, forums...), es penjarà a un EVA (Entorn Virtual
d'Aprenentatge), en concret el Moodle, al qual els alumnes tendran accés i serà el lloc on
hagin de penjar els seus arxius de les diferents activitats avaluables que s'aniran fent al
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llarg del curs. El Moodle d'aquest curs s'ha configurat en llengua anglesa. De la mateixa
manera, tot el programari que s'utilitzi al llarg del curs es configurarà en llengua anglesa
sempre que sigui possible.
Se consultaran diferents webs en anglès que serviran com a material de suport.
Se fomentarà l'ús de diccionaris gratuïts on-line.com, per exemple, word-reference.
Els alumnes hauran de fer petites presentacions sobre els temes tractats al llarg del curs
en anglès.
Es comptarà amb una auxiliar de conversa un dia a la setmana que ajudarà els alumnes
a preparar les seves intervencions. També se realitzaran activitats

per millorar el

vocabulari propi de la matèria.
Aquest curs se preveu elaborar un vídeo amb els alumnes, que ells mateixos editaran, el
qual servirà com a material d’intercanvi amb els alumnes participants al projecte
Comenius.

COORDINACIÓ AMB ÀREA LINGÜÍSTICA
Cada setmana ens reunirem els professors de matèries no lingüístiques de la secció
europea amb la Coordinadora de la SEUR. Revisarem els resultats dels alumnes i ens
posarem d'acord en el reforçament d'aspectes gramaticals de la llengua. També la
Coordinadora col·laborarà en la correcció lingüística dels materials elaborats pel
professor d'informàtica. Hi haurà coordinació amb la professora d'angles que fa l'AEAR
per als alumnes de la SEUR, per tal que els alumnes puguin fer tasques supervisades en
aquesta hora.
Així mateix comentarem les dificultats que puguin sortir i tractarem de donar solució.
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A més, l'assistenta lingüística també col·laborarà en la redacció i correcció dels materials
generats.
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La relació amb les famílies es farà a través de les tutories.
HORARIS:
4t B-C: dilluns i dimecres 9,50h, divendres 12h.
5-PROGRAMACIÓ DE TECNOLOGIES DE LA SECCIÓ EUROPEA D'ANGLÉS
2n ESO:
OBJECTIUS
Donar a conèixer als alumnes els aspectes necessaris relacionats amb el currículum de
tecnologia de 2º de ESO.
Assolir els continguts de la programació de l'àrea de la mateixa forma que els altres
grups.
Donar als alumnes vocabulari específic de l'àrea en anglès.
Aconseguir que al final de curs siguin capaços d'expressar-se correctament en llengua
anglesa dins l' àmbit d'una classe de tecnologia de 3º d'ESO (evidentment amb el seu
nivell curricular en llengua anglesa).
També es pretén augmentar la competència escrita en llengua anglesa.
CONTINGUTS
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METROLOGIA.
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
RESOLUCIÓ TÈCNICA DE PROBLEMES
MATERIALS D’ÚS TÈCNIC
TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ GRÀFIQUES
ESTRUCTURES I MECANISMES
ELECTRICITAT
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
INTERNET I COMUNITATS VIRTUALS
US DE PROGRAMARI (PROCESADOR DE TEXTES, PRESENTACIONS I PAINT)
METODOLOGIA
S'utilitzarà

llibre de text. Tota la informació, generada pel professor en llengua

anglesa(presentacions, textos, forums...), es donara en un llibre preparat per
departament per aquest curs.
Se consultaran diferents Webs en anglès que serviran com a material de suport.
Se fomentarà l'ús de diccionaris gratuïts on-line.com, per exemple, word-reference.
Els alumnes hauran de fer petites presentacions sobre els temes tractats al llarg del curs
en anglès.
COORDINACIÓ AMB LÀREA LINGÜÍSTICA
Cada setmana ens reunirem els professors de matèries no lingüístiques de la secció
europea amb la Coordinadora de la SEUR. Revisarem els resultats dels alumnes i ens
posarem d'acord en el reforçament d'aspectes gramaticals de la llengua. També la
Coordinadora col·laborarà en la correcció lingüística dels materials elaborats pel
professor d'informàtica. Hi haurà coordinació amb la professora d'anglès que fa l'AEAR
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per als alumnes de la SEUR, per tal que els alumnes puguin fer tasques supervisades en
aquesta hora.
Així mateix comentarem les dificultats que puguin sortir i tractarem de donar solució.
A més, l'assistenta lingüística també col·laborarà en la redacció i correcció dels materials
generats.
HORARIS
Els horaris corresponents als grups que fan les seccions europees de Tecnologia
són:
2nd A: dilluns i dimecres de 9:50 a 10:45 i divendres de 8:55 a 9:50
2nd Dilluns de 13:10 a 14:05, dimars de 14:05 a 15:00 i dijous de 11:05 a 12:00
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La relació amb les famílies es farà a través de les tutories.
3r. ESO:
OBJECTIUS
Donar a conèixer als alumnes els aspectes necessaris relacionats amb el currículum de
tecnologia de 3º de ESO.
Assolir els continguts de la programació de l'àrea de la mateixa forma que els altres
grups.
Donar als alumnes vocabulari específic de l'àrea en anglès.
Aconseguir que al final de curs siguin capaços d'expressar-se correctament en llengua
anglesa dins l' àmbit d'una classe de tecnologia de 3º d'ESO (evidentment amb el seu
nivell curricular en llengua anglesa).
També es pretén augmentar la competència escrita en llengua anglesa.
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CONTINGUTS
DETERMINACIÓ DE MAGNITUDS. INSTRUMENTS DE MESURA.
TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ
MATERIALS D’ÚS TÈCNIC
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
L’ENERGIA I LA SEVA TRANSFORMACIÓ
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (MAQUINARI I PROGRAMARI)
INTERNET I COMUNITATS VIRTUALS
TECNOLOGIA I SOCIETAT
PROCÈS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS
US DE PROGRAMARI (QCAD, QUANTA PLUS I FULL DE CALCUL)
METODOLOGIA
No s'utilitzarà llibre de text. Tota la informació, generada pel professor en llengua anglesa
(presentacions, textos, forums...), es donara en fotocopies al llarg del curs.
Se consultaran diferents Webs en anglès que serviran com a material de suport.
Se fomentarà l'ús de diccionaris gratuïts on-line com, per exemple, word-reference.
Els alumnes hauran de fer petites presentacions sobre els temes tractats al llarg del curs
en anglès.
COORDINACIÓ AMB ÀREA LINGÜÍSTICA
Cada setmana ens reunirem els professors de matèries no lingüístiques de la secció
europea amb la Coordinadora de la SEUR. Revisarem els resultats dels alumnes i ens
posarem d'acord en el reforçament d'aspectes gramaticals de la llengua. També la
Coordinadora col·laborarà en la correcció lingüística dels materials elaborats pel
professor d'informàtica. Hi haurà coordinació amb la professora d'anglès que fa l'AEAR
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per als alumnes de la SEUR, per tal que els alumnes puguin fer tasques supervisades en
aquesta hora.
Així mateix comentarem les dificultats que puguin sortir i tractarem de donar solució.
A més, l'assistenta lingüística també col·laborarà en la redacció i correcció dels materials
generats..
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La relació amb les famílies es farà a través de les tutories.
HORARIS
Els horaris corresponents als grups que fan les seccions europees de Tecnologia
són:
3rd C: dimarts de 12:00 a 12:55, dijous de 13:10 a 14:05 i divendres de 9:50 a 10:45.

6- PROGRAMACIÓ DE LES TIC DE LES SECCIONS EUROPEES D'ANGLÈS

OBJECTIUS
-Donar a conèixer als alumnes els aspectes necessaris relacionats amb el currículum
d'informàtica a 1er de Batxillerat.
-Assolir els continguts de la programació de l'àrea de la mateixa forma que els altres
grups.
-Donar als alumnes vocabulari específic de l'àrea en anglès.
-Aconseguir que al final de curs siguin capaços d'expressar-se correctament en llengua
anglesa dins l'àmbit d'una classe d'informàtica (evidentment amb el seu nivell curricular
en llengua anglesa).
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-També es pretén augmentar la competència escrita en llengua anglesa.
UNITATS DE TREBALL
1. Introducció als ordinadors.
2. Els sistemes operatius
3. Les xarxes de comunicació d’àrea estesa
4. El tractament de text
5. Tractament d’informació numèrica
6. Les bases de dades
7. La multimèdia
8. Els llenguatges de programació
METODOLOGIA
No s'utilitzarà llibre de text. Tota la informació, generada pel professor en llengua anglesa
(presentacions, textos, forums...), es penjarà a un EVA (Entorn Virtual d'Aprenentatge),
en concret el Moodle, al qual els alumnes tendran accés i serà el lloc on hagin de penjar
els seus arxius de les diferents activitats avaluables que s'aniran fent al llarg del curs. El
Moodle d'aquest curs s'ha configurat en llengua anglesa. De la mateixa manera, tot el
programari que s'utilitzi al llarg del curs es configurarà en llengua anglesa sempre que
sigui possible.
Se consultaran diferents webs en anglès que serviran com a material de suport.
Se fomentarà l'ús de diccionaris gratuïts on-line.com, per exemple, word-reference.
Els alumnes hauran de fer petites presentacions sobre els temes tractats al llarg del curs
en anglès.
També se realitzaran activitats per millorar el vocabulari propi de la matèria.
COORDINACIÓ AMB ÀREA LINGÜÍSTICA
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Cada setmana ens reunirem els professors de matèries no lingüístiques de la secció
europea amb la Coordinadora de la SEUR. Revisarem els resultats dels alumnes i ens
posarem d'acord en el reforçament d'aspectes gramaticals de la llengua. També la
Coordinadora col·laborarà en la correcció lingüística dels materials elaborats pel
professor d'informàtica. Se intentarà la coordinació amb la professora d'angles que fa
l'AEAR per als alumnes de la SEUR, per tal que els alumnes puguin fer tasques
supervisades en aquesta hora.
Així mateix comentarem les dificultats que puguin sortir i tractarem de donar solució.
A més, l'assistenta lingüística també col·laborarà en la redacció i correcció dels materials
generats.
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
La relació amb les famílies es farà a través de les tutories.
HORARIS
Els horaris corresponents als grups que fan les seccions europees de TIC són:
Dilluns, dimarts i dijous de 8:55 a 9:50 i divendres de 13:10 a 14:05
3- COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES I EL PROFESSORAT D'ANGLÈS I ACTIVITATS
PREVISTES.
El professorat de les diferents àrees es reuneix setmanalment amb la coordinadora de
la secció per tal de tractar tots els aspectes relacionats amb el projecte. També existeix
una comunicació fluïda entre el professor/a d'àrea i el titular d'anglès.
L'hora d'estudi assistit setmanal de cada grup l'imparteix el professor/a d'anglès i es fa
una completa programació d'activitats que inclou games, quizzes, role-playing,
dialogues..... sempre encaminades a potenciar l'speaking i la fluïdesa oral.
La lectora, anomenada Samantha Fitch, te un horari de 6 hores setmanals, els dilluns i
els dimarts i dona suport a 1r D, 2n A, 2n D, 3r C, 4t B i 4t C.
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A vegades les classes de la lectora es fan dins l'assignatura d'anglès i a vegades dins les
diferents àrees.
El nostre Centre forma part d’un projecte Comenius multilateral europeu, i els alumnes de
les SEUR són els que realitzen les activitats programades i també els que participen en
els viatges als països socis. Aquest any està previst un desplaçament a Polònia, un a
Alemanya i finalment la cloenda dels dos anys de projecte es farà aquí a Mallorca dins el
mes d’abril, amb l’assistència de professors i alumnat de Suècia, Alemanya i Polònia.
Quant a la relació amb les famílies, es va fer una reunió a principi de curs per tal
d'informar als pares i mares del funcionament de les Seccions Europees, i durant el curs
es va mantenint la comunicació a través de les tutories i caporalia d'estudis.
4-PROFESSORAT IMPLICAT:
Àrea de Música:
- GABRIEL RIERA MAS. Funcionari definitiu. Avançat 2 de l' EOI.
- LLUÍS ALIAGA I MARTINEZ . Funcionari definitiu. Avançat 2 de l'EOI.
Àrea de C. Socials:
- JOSÉ LUÍS DASI MARFIL. Expectativa destí. Avançat 2 de l'EOI.
- EUGENIO LOSADA RAMÓN. Comissió serveis. C 1 de l'EOI.
Àrea de C. Naturals i Física i Química:
- Mª PAZ TERRASA SAGRERA. Comissió serveis. Avançat 2 de l'EOI.
Àrea de Tecnologia, TIC: i Informàtica:
- FRANCISCO VALDIVIESO MARTIN. Funcionari definitiu. Actualment està cursant
Avançat 2 per l'EOI.
- JUAN JOSÉ REY PORCA. Funcionari definitiu. Avançat 2 de l'EOI.
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Annex 14.- Projectes d'investigació alumnat batxillerat.
PROPOSTES DELS DEPARTAMENTS PELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ (20122013) ALUMNAT BATXILLERAT
A continuació recollim les propostes dels diferents departaments per a aquest curs. Els
presentem agrupats per departaments encara que alguns puguin ser interdisciplinaris.
Una vegada que hagis decidit quins són els que més t'interessen, has de fer una petició
prioritzada dels projectes seleccionats. La petició l'has de fer omplint l'imprès
corresponent i lliurant-lo a la coordinadora de projectes, Marisol Palacios.
LLENGUA CATALANA I LITERATURA.
1.
2.
3.
4.

“La Serra”, un retaule tridimensional.
Compartir llengua, compartir cultura. La cara bona de la interculturalitat.
Relativització de l'exclusivitat dels trets dialectals en els parlars catalans.
Elionor d'Aquitània i els canvis morals i ideològics a la societat medieval. El
primer esgraó cap a la dona contemporània.
5. Presència occitana a Mallorca. De la paraula al·lot a la Faula de Guillem de
Torrella.
6. Isolda la Blonda i Ginebra. Dues visions diferents del paper de la dona en el
món.
7. La resistència contra el colonialisme i el lingüicidi a Mallorca en la democràcia
constitucional de la segona restauració.
Tutor: Guerau Olives.
LLENGUA I CULTURA CLÀSSIQUES.
El paper de la dona en el món greco-romà.
Tutora: Almudena Sancho.
LLENGUA FRANCESA
Explication et étude des origines de proverbes et dictons.
Tutor: Mariano Salido.
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA.
La ciudad de Palma a través de la literatura. En el último azul, En la ciudad sumergida,
Bearn.
Tutora: Marisol Palacios.
DC050201-1
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Annex 15.- Pla de feina Coordinador Xarxipèlag
1. Introducció:
Les TIC han tornat cada vegada més importants al nostre centre, tant per
l'augment de professors que les fan servir a l'aula, com per l'augment
d'equipament que ens ha arribat els darrers anys. Pissarres digitals, ordinadors
ultraportàtils, documents compartits, ús del Moodle..., formen part de la nostra
vida quotidiana al centre. Per això, és important la figura del coordinador o
coordinadors que s'encarreguin del correcte funcionament del equipament, així
com del programari que s'utilitza.
2. Professorat al càrrec de les TIC.
El present curs, la responsabilitat recau en dos persones:
Juan José Rey Porca,

Coordinador TIC amb una reducció de 10 hores

lectives setmanals.
Ruth Bellón Martos, que col·laborarà amb el coordinador TIC amb una
reducció de 3 hores lectives.
Àngels Garcias, qui continuarà al càrrec de l'actualització de la pàgina web i
col·laborarà en esporàdicament en qüestions relacionades amb les TIC.
3. Tasques ordinàries a realitzar al llarg del curs.
La coordinació TIC suposa dur a terme una sèrie de tasques que se
realitzen al llarg del curs de manera reiterada. La relació de tasques és la següent:
✔ Manteniment preventiu material informàtic centre.
✔ Manteniment correctiu, si escau, del material informàtic centre.
✔ Impartir formació inicial professorat nouvingut centre.
✔ Impartir formació permanent en les TIC al professorat centre.
✔ Manteniment de la xarxa informàtica del centre, aplicant-li les actualitzacions
pertinents.
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✔ Manteniment i actualització de la Web del Centre.
✔ Vetllar pel correcte funcionament del programa Xestib així com del material
destinat a les tasques d'administració informatitzada del centre.
✔ Manteniment del compte de correu electrònic oficial del centre.
✔ Coordinar i fer d'interlocutor entre el centre i la Conselleria en aquells
aspectes innovadors de les TIC.
✔ Possibilitar l'accés als recursos informàtics del centre segons disponibilitat
horària a totes persones autoritzades que ho sol·licitin.
✔ Assessorar la secretaria del centre en la creació, el manteniment i
l’actualització de l’inventari (aplicació web).
✔ Assessorar l’equip directiu, en tots els temes relatius a l’aplicació de les TIC.
✔ Manteniment preventiu de les PDIs i del seu equipament associat.
✔ Execució de les garanties de l'equipament procedent de la dotació
Xarxipèlag 2.0 quan sigui necessari.
✔ Seguiment i comprovacions periòdiques del bon funcionament de la wi fi del
centre, i comunicar les disfuncions a la Conselleria d'Educació quan sigui
oportú.
4. Tasques extraordinàries o projectes de millora.
El present curs, se planteja el projecte de millorar l'accés al servidor des dels
ordinadors amb Windows de l'equip directiu. L'objectiu seria integrar aquests
ordinadors dins el domini del centre i compartir un directori només accessible de
d'aquests ordinadors, amb l'objecte de substituir l'actual unitat Q, d'acord amb la
proposta tècnica de la Conselleria d'Educació.
Juan José Rey Porca (Coordinador TIC)
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Annex 16 Projecte lingüístic 2012/2013
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