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Exposició de motius 

 

La renovació d’aquest projecte de direcció s’ha fet altre cop amb la il·lusió de continuar amb la 

tasca iniciada per un equip de persones que no s’ha retut davant els múltiples entrebancs que 

la seva tasca comporta diàriament. Les persones que hem estat al capdavant del centre al llarg 

d’aquests anys consideram que val la pena consolidar la tasca iniciada i intentar assolir els 

objectius que encara ens resten pendents.  

 

Al llarg d’aquests anys, ens hem esforçat cada dia per aconseguir dur endavant totes aquelles 

iniciatives que pensam poden aconseguir millorar la qualitat de l’educació que s’imparteix al 

centre i, ho hem fet, intentant aconseguir el màxim consens possible perquè som ben 

conscients que la tasca de millorar, o intentar millorar, la qualitat de l’educació, només és 

possible si es coordinen tots els esforços de la comunitat educativa. Tot i així, la realitat ens ha 

mostrat que aquest consens no sempre és possible i que, sovint, s’ha de rectificar per intentar 

trobar el punt en què tots, més o menys, puguem coincidir. Hem d’agrair, en aquest sentit, la 

tasca dels professors que no escatimen esforços en la seva feina i que, diàriament, treballen i 

col·laboren amb l’equip directiu per fer del centre un referent de les bones pràctiques 

educatives i per aconseguir facilitar als alumnes totes aquelles eines necessàries per al seu 

correcte desenvolupament personal. 

 

Des del punt de vista personal, la implicació que sent amb el centre, m’impulsa a seguir 

avançant pel camí encetat ara ja fa vuit anys i aprofitar l’experiència adquirida per arribar a un 

sistema de gestió eficient que consider és imprescindible per aconseguir la millora dels 

resultats educatius. En definitiva, seguir treballant per fer que l’alumnat de l’IES Llorenç 

Garcías i Font rebi, amb totes les garanties, una educació pública de qualitat.  

 

Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre. 

 

La realitat física i social dins la qual se situa el centre no ha variat significativament en els 

darrers anys. L'IES Llorenç Garcías i Font està situat al poble d'Artà, municipi de la comarca del 

Llevant mallorquí i acull alumnat procedent, principalment però no exclusivament, del CEIP Na 

Caragol i dels dos centres adscrits del terme municipal de Sant Llorenç, el CEIP Mestre Guillem 

Galmés i el CEIP Sant Miquel (Son Carrió). 
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La població d’Artà és de 7.541 habitants l’any 20171 que es reparteixen entre els pobles d’Artà 

i la Colònia de Sant Pere i les urbanitzacions de Betlem i s’Estanyol, si bé aquests darrers anys 

ha augmentat força la població que habita dispersa per cases de foravila. 

 

El municipi, tot i la pressió urbanística característica de l’illa,  ha preservat el seu entorn, cosa 

que s'evidencia en el fet que integra bona part del Parc Natural de la Península de Llevant, 

espai que compta amb una superfície protegida de 1.671 hectàrees, de les quals 1.658 

corresponen a les finques públiques d’Albarca, es Verger i s’Alqueria Vella i 13 a la Reserva 

natural del cap des Freu, ja dins el terme de Capdepera. Precisament per comptar amb la 

proximitat d’un espai natural d’aquestes característiques, el nostre centre va sol·licitar la 

implantació del CF de la família d’Activitats Físiques i Esportives que es va iniciar amb el títol 

de grau mitjà -Tècnic en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural-. El curs 

passat, es va continuar amb el títol professional bàsic en Accés i conservació d’instal·lacions 

esportives i ha culminat, finalment, enguany amb el títol de grau superior: Tècnic superior en 

Animació d’activitats físiques i esportives. 

 

Pel que fa al municipi de Sant Llorenç, compta amb una superfície de 82 km quadrats i una 

població de 8.328 habitants2 que es distribueix entre els nuclis urbans de Sant Llorenç, Son 

Carrió, Sa Coma, Cala Millor i S'Illot, tot i que aquests tres últims no tenen com a centre de 

referència l'IES Llorenç Garcíes i Font sinó l'IES Puig de Sa Font de Son Servera. 

 

Tant el poble d'Artà com el de Sant Llorenç viven directament o indirectament del sector 

serveis relacionats amb el turisme. Pel que fa a les feines a què es dediquen, es pot fer una 

separació important entre els que desenvolupen  professions com autònoms i professionals de 

la petita i mitjana empresa i els que estan en zones turístiques que treballen més al sector 

d’hoteleria i en conseqüència són els més afectats per l’atur estacional. En general, els centres 

de treball dels pares estan situats a les mateixes poblacions de residència o a les proximitats. 

 

Aquest tipus d'economia té una repercussió directa en el tipus de formació, tant de les famílies 

com del joves, d'aquesta zona. La mà d'obra no és qualificada i hi ha una tendència a 

abandonar els estudis davant l'atractiu que representava un sou fàcil, tot i les escasses 

perspectives de millora professional.  

 

                                                           
1
Segonsdades de l’IBESTAT a 1 de gener de 2017 

2
Segons dades de l’IBESTAT a 1 de gener de 2017 
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Dins aquest context, les famílies de l'alumnat de l'IES Llorenç Garcías i Font, se situen dins un 

franja econòmica mitjana-baixa (fins i tot algunes d'elles en la franja més precària del mercat 

laboral). Quant al nivell d'estudis, evidentment, la majoria no supera el nivell d'estudis 

primaris, alguns gaudeixen d'estudis secundaris i, molt pocs, tenen titulació universitària.  

 

Un altre element a tenir en compte i que també ha afectat els dos municipis per igual, fa 

referència al creixement demogràfic que s'ha donat com a conseqüència de l'allau migratòria 

dels últims anys. Gairebé un 50% d'aquesta immigració procedeix de països de la UE i, l'altre 

50%, l’integra gent procedent d'Amèrica, Àfrica, Àsia... la qual cosa significa que la diversitat 

cultural és un fet que no es pot deixar de banda en un centre educatiu que ha d'integrar totes 

aquestes cultures i fer-les conviure en un marc de respecte i tolerància.  

 

En el nostre centre, les dades referides a l'alumnat estranger són les següents: 

 

ALUMNAT ESTRANGER 

PAÍS D’ORIGEN NOMBRE D’ALUMNES PERCENTATGE 

Alemanya 24 3,39% 

Bolívia 11 1,55% 

Marroc 12 1,69% 

ALTRES 38 5,3% 

 

Les dades mostren una clara predominància d'alumnes de nacionalitat alemanya (24), 

boliviana (11), o marroquina (12). El principal problema que presenten aquests alumnes és la 

falta de coneixement de l’idioma cosa que dificulta la seva integració total a l’escola, i la falta 

de coneixement tant de la nostra cultura, per part seva, com de la seva per part nostra. 

 

L’idioma més usual dels alumnes i del seu entorn familiar és el català tot i que el nombre de no 

catalanoparlants, a causa del que hem explicat abans, creix considerablement. 

 

Per acabar hem de dir que l'oferta educativa de l'IES Llorenç Garcías i Font, dins el context 

municipal, no és exclusiva, ja que el municipi compta amb dos centres concertats, Sant 

Salvador i Sant Bonaventura on s'imparteixen també els ensenyaments corresponents a 

l'Educació Secundària Obligatòria. 

 



 

6 
 

Anàlisi i valoració del projecte educatiu i de l’organització i el funcionament del centre. 

 

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) data del 2007. El curs passat, però, es va dur a terme un 

dels objectius d’aquest equip directiu que era la renovació del Projecte Lingüístic de Centre 

(PLC). Aquesta renovació venia determinada sobretot per la necessitat d’adaptar-lo al 

Programa de Currículum integrat MEC-British Council que es desenvolupa al nostre centre des 

de fa més de vint-i-cinc anys i que té com a principal objectiu facilitar l’accés de l’alumnat a un 

millor aprenentatge i domini de la llengua anglesa i, també, possibilitar que aquest alumnat 

pugui accedir a l’obtenció simultània d’altres titulacions acadèmiques com és, la titulació en 

educació secundària pròpia del Regne Unit (IGCSE, International General Certificate of 

Secondary Education). Aquesta revisió del PLC va ser aprovada en el claustre de professors del 

30 de juny del 2017. 

 

Pel que fa al ROF (2005), durant els quatre primers anys de l’aquest equip directiu, es va 

treballar en la seva revisió (s’elaboraren i aprovaren els documents referits a la Tipificació i 

Correcció de les faltes de conducta, a l’Expulsió interna i a la Normativa d’exàmens d’ESO, 

Batxillerats i CF); al juny del 2013 es va aprovar un nou PAD i, al juliol, també del 2013 un nou 

PAT, del qual queda pendent només la redacció dels apartats referits al Batxillerat i als CFs. 

Queden pendents els  documents de Concreció Curricular i, en aquest sentit, un dels objectius 

per aquest curs és que la CCP treballi en la confecció d’un model únic de programació didàctica 

i de programació d’aula. 

 

Finalment, una altra de les fites assolides referides a la documentació institucional ha estat 

redactar i testar un Pla d’emergència i evacuació. Aquest pla es continua avaluant cada curs 

per corregir les deficiències que es puguin detectar amb la finalitat d’arribar al definitiu. Així 

mateix, es treballa en l’elaboració d’un Pla de seguretat integral del centre que abasti totes les 

activitats docents dintre i fora de l’institut i que potenciï la formació del professorat en matèria 

d’ús de DESA, ús dels extintors i actuació en cas d’accidents dins i fora de l’aula.  

 

A més, en relació amb la família professional d’Activitats físiques i esportives, el Departament 

del Cicle Formatiu, elabora un Pla d’Autoprotecció com a document que serveix de reflexió, de 

guia i de manual per minimitzar els riscos en la pràctica de les activitats físiques en el medi 

natural realitzades per alumnes i professors. El document s’ha d’emprar també com a eina 

pedagògica d’alumnes i professors per tal de saber valorar la prevenció, el respecte a les 

normes, com identificar els perills, com actuar en situacions de risc i, en general, assimilar 
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qualsevol aspecte que pugui ser útil com a alumnes, professionals i ciutadans responsables. 

Perquè els riscos en major o menor mesura són inherents a tota activitat física, que el risc 

“zero” no existeix i que el desenvolupament de les activitats organitzades no pot assumir un 

risc il·limitat, els professors tenen l’obligació de garantir la salut i la seguretat dels alumnes 

duent a terme les activitats programades de manera responsable i tenint en compte totes les 

circumstàncies que poden comprometre la integritat física dels alumnes.  

 

Queda encara pendent l’aprovació del Pla de Convivència, tot i que la millora del clima de 

convivència ha estat sempre uns dels objectius prioritaris d’aquest equip directiu. La 

prefectura d’estudis ha centrat els seus esforços en treballar la resolució de conflictes a través 

de les pràctiques restauratives. La formació dels caps d’estudis en aquest sentit ha estat 

essencial i definitiva. Des de la Comissió de convivència s’han dissenyat múltiples activitats 

amb la finalitat d’inculcar determinats valors de conducta en l’alumnat i, des del Bon dia –

activitat que es desenvolupa a 1r, 2n i 3r d’ESO- fins a les parelles lingüístiques (voluntariat 

lingüístic) –des de 1r d’ESO fins a Batxillerat i CF- l’objectiu és sempre el mateix: cercar totes 

aquelles estratègies que ens permetin millorar el clima de convivència al centre. 

 

Pel que fa al Pla d’activitats extraescolars cada any s’adequa a les circumstàncies concretes de 

cada curs escolar. Sí que s’ha de dir que el curs 2016-17, vàrem aprovar un document que 

regula les activitats complementàries i extraescolars al centre. 

 

Pel que fa a l’organització del centre, l'IES Llorenç Garcías i Font, al nivells d'ESO, rep l'alumnat 

que prové dels centres de primària d'Artà i Sant Llorenç tot i que, també, compta amb un 

nombre considerable d'alumnes que no tenen el nostre centre com a centre de referència. Ens 

referim a l'alumnat que arriba procedent dels municipis de Capdepera, o del que prové de Cala 

Millor, Sa Coma i S'Illot -poblacions que tot i formar part del municipi de Sant Llorenç, estan 

adscrits a l'IES Puig de sa Font, de Son Servera-. En aquest sentit hem de dir que aquest 

alumnat es matricula al nostre centre atret especialment per l’oferta educativa del Projecte de 

Currículum Integrat MEC-BC. També, i pel que fa als nivells post-obligatoris, rebem els alumnes 

del centres concertats del municipi: Sant Salvador i Sant Bonaventura.  

 

Actualment, els 704 alumnes del centre es distribueixen de la següent manera: 
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Estudis Curs Unitats 
Nombre 
alumnes 

Estudis Curs Unitats 
Nombre 
alumnes 

ESO 

1r 5 71 45 BC Batxillerat 
HCS/CT 

1r 2,5 59 

2n 5 64 54 BC 2n 2,5 62 

3r 4 52 52 BC 
FPB AFD11 

1r 1 7 

4t 3 51 40 BC 2n 1 4 

CFGM 
ADG21 

1r 1 21  CFGM 
AFD21 

1r 1 28 
2n 1 14  

CFGS 
AFD31 

1r 1 29  

FCT 

ADG21  3 

2n 1 26  
AFD21  19 

ADG32  4 

TOTAL: 704 

 

L’oferta formativa de l’IES Llorenç Garcías i Font es concreta en :  

 ESO i Batxillerat (modalitats d’Humanitats i CCSS i modalitat de Ciències). 

 Dos cicles formatius de grau mitjà, Administració i gestió i Activitats físico esportives 

en el medi natural. 

 Un cicle formatiu de grau superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives  

 Una FPB d’Accés i conservació d’instal·lacions esportives. 

 

Aquest curs ha tornat a variar el nombre de grups d’ESO que passa un altre cop a ser de 17. 

També ha augmentat el nombre de grups de batxillerat que torna ser de tres grups a primer i 

tres a segon. Els CF augmenten també amb un segon curs d’FPB i un segon curs d’AFD31.  

 

Quant a l'oferta educativa de l'IES hem de recordar que al centre s’hi imparteix, des del curs 

2004-2005, el Programa de Currículum Integrat en llengua anglesa dins el marc del conveni 

signat el febrer del 1996 entre el British Council i el Ministeri d'Educació Cultura i Esports 

(MECD). Com ja hem dit abans, els principals objectius d'aquest Currículum Integrat són que 

l'alumnat assoleixi un millor domini de la llengua anglesa i que pugui obtenir altres titulacions 

acadèmiques. Per això, els alumnes en finalitzar l’ESO poden accedir a les proves externes 

IGCSE (nternational General Certificate of Secondary Education). 

 

A partir del curs actual l’IES ha esdevingut centre col·laborador de l’IEDIB. Això significa que els 

alumnes matriculats a l’Institut a distància poden realitzar els seus exàmens al nostre centre 

així com rebre tota l’orientació acadèmica necessària. 

 

L’horari general del centre és de jornada intensiva de matins. Els capvespres, però, les 

instal·lacions de l'IES acullen el CEPA ARTÀ que s'inicià com una ampliació de l'oferta educativa 

del centre a les persones adultes (ESPA). 
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Pel que fa al professorat, actualment el centre disposa de 82 professors dels quals n'hi ha 42 

amb destí definitiu, 2 en comissió de serveis i, la resta, que són interins. Per tant el 

percentatge de professorat amb destí definitiu és del 48,7% la qual cosa significa que la 

meitat de la plantilla canvia cada curs, un fet que suposa un repte a l’hora d’impulsar els 

projectes de millora que es puguin plantejar. 

 

Quant a l'edifici, l'IES Llorenç Garcías i Font és un centre que data de l'any 1977 i que ha estat 

objecte de diverses ampliacions. L'última finalitzà el curs 2008-2009 quan es va inaugurar 

l'edifici que avui acull els alumnes de Batxillerat i Cicles. També s'hi han realitzat diverses 

reformes, les més importants de les quals estan relacionades amb la supressió de les barreres 

arquitectòniques -hem de dir que el centre està conformat per tres edificis independents i que 

té nombrosos desnivells, tot i que només n'hi ha un que tingui dues plantes.  

 

Tot i així, els espais utilitzats estan molt deteriorats i necessiten una remodelació important. 

Aquest curs, l’augment de grups classe al qual ens hem referit abans,  ha fet necessari haver de 

sol·licitar a la Conselleria d’Educació la instal·lació de dues aules modulars. Per això, es fa 

necessari realitzar un estudi exhaustiu de les instal·lacions i sol·licitar una ampliació del 

centre. Es fa evident que hi ha espais que són absolutament insuficients com, per exemple, les 

aules de desdoblament i els tallers de Tecnologia, Música o Plàstica. Tampoc es disposa d’un 

espai en condicions per reunions (CCP, equips docents, juntes de delegats...) ni d’una sala de 

visita de pares (el lloc habilitat no reuneix les condicions més idònies). Tampoc es pot comptar 

amb cap espai de magatzem i tant la sala d’actes com la biblioteca s’han d’utilitzar com a aula 

en moltes ocasions. 

 

Annex al centre hi ha el poliesportiu municipal on es duen a terme les classes d’educació física. 

L’IES disposa també d'una cantina i d'una zona de departaments i de despatxos a l'edifici 

principal. Pel que fa als espais exteriors, els edificis estan envoltats d'una important zona 

d'esbarjo que ocupa una gran superfície i que resulta molt costosa de mantenir. 

 

Pel que fa als equipaments, amb la dotació de mitjans audiovisuals i informàtics que s’ha anat 

fent al llarg d’aquests últims anys, s’obren moltes perspectives de cara a innovar amb nous 

mètodes d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu d’aconseguir una major motivació de 

l’alumnat.  

 

Hem de destacar que: 
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 Totes les aules de 1r i 2n d’ESO estan dotades d’ordinadors ultraportàtils (Xarxipèlag 2.0), 

més 25 ordinadors portàtils Acer més adquirits al 2015. 

 Que s’han renovat progressivament tots els ordinadors del centre que quedaven obsolets 

(10 ordinadors cada any; l’any 2014 han estat 14), que totes les aules del centre ja disposen 

d’ordinador, monitor per al professor, projector i altaveus.  

 També hem d’esmentar la incorporació de pissarres digitals a moltes de les aules (en tenim 

8 de l’IES i 4 del CEPA Artà).  

 A més, s’han adquirit noves màquines de reprografia de gran volum (Riso),  entre les quals 

destaca la de darrera generació que permet impressions en color a cost reduït i edicions i 

enquadernacions amb acabats d’impremta.  Així mateix s’ha augmentat la dotació 

d’impressores en xarxa a la FPB i multifunció (Kyocera, Olivetti i Brother) als cicles formatius 

i hem de dir també que, cada curs, s’han anat adquirint diferents components per a 

actualitzar característiques dels ordinadors: perifèrics, memòries, processadors, etc i que 

s’ha augmentat la velocitat ADSL de 3 a 10 M, contractant dues línies més. 

 50 Chromebooks Acer C738T amb 4 anys d’assegurança a tot risc per a formació del 

professorat en eines TAC i per completar l’oferta a l’alumnat. 

 Xarxa de fibra òptica a l’edifici Principal amb servidor més controlador més xarxa wifi de 

darrera generació. 

 2 carretons per a alimentar elèctricament les bateries dels dispositius 

 11 projectors per completar la nova dotació a les noves aules i per reposar les avaries. 

 

A més, 

 

 Centraleta d’alarma amb tecnologia de darrera generació, més 4 emissors de vigilància 

 Centraleta de comunicació, més un aparell multifunció. 

 Armari de compostos químics reactius pel laboratori de Física i Química (amb cost de 

3.200€, juliol 2018) 
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Anàlisi i la valoració de les dades i dels resultats dels darrers anys 

 

Índex d’alumnes matriculats i que promocionen 

 

Els resultats de primer i segon d’ESO són bons i es mantenen bastant estables al llarg dels 

darrers quatre anys. 

 

Pel que fa als resultats de tercer i quart d’ESO es mantenen bastant estables al llarg dels 

darrers quatre anys. 

 

Quant al batxillerat, observam estabilitat en el primer curs i una tendència del percentatge 

d’alumnes que promocionen. 

CURS
14/15

CURS
15/16

CURS
16/17

CURS
17/18

Nombre d'alumnes
matriculats

102 102 106 119

% Alumnes que
promocionen

93,14 91,18 91,51 87,39
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1r ESO

CURS
14/15

CURS
15/16

CURS
16/17

CURS
17/18

Nombre d'alumnes
matriculats

102 111 97 110

% Alumnes que
promocionen

74,51 81,08 86,60 72,73
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2n ESO

CURS
14/15

CURS
15/16

CURS
16/17

CURS
17/18

Nombre d'alumnes
matriculats

107 89 104 95

% Alumnes que
promocionen

90,65 87,64 80,77 83,16
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3r ESO

CURS
14/15

CURS
15/16

CURS
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El nombre d’alumnes matriculats al CFGM de Conducció d’Activitats Físicoesportives en el 

medi natural ha experimentat un increment més que significatiu els darrers anys, així com del 

nombre d’alumnes que promocionen. 

 

 

Quant als resultats dels cicles formatius de la família d’Administració i Gestió, el nombre 

d’alumnes matriculats es manté estable al llarg dels anys, i el percentatge d’alumnes que 

promociona ha millorat considerablement. 

 

Si comparam els resultats per matèries que es donen en el nostre centre comprovam que 

estam per sobre dels que es donen a la de centres de Mallorca i de Illes Balears. 
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Índex d’alumnes que superen les Proves d’Accés a la Universitat 

Els resultats del centre a les PAU són bons, encara que el percentatge d’aprovats ha disminuït 

sensiblement des del canvi a les PBAU per la necessària adaptació a la LOMQE. 

 
Curs 

2014-2015 

Curs 

2015-2016 

Curs 

2016-2017 

Curs 

2017-2018 

Percentatge d’alumnes aprovats 100% 100% 93% 92% 

 

Tot i així, els equips docents de batxillerat, treballen per millorar el que s’anomena índex de 

credibilitat del centre i que fa referència a la desviació que es produeix entre la mitjana de 

l’expedient acadèmic dels alumnes de batxillerat i la mitjana de la nota que tenen a les proves 

d’accés. 

 

Percentatge de titulació a ESO de l'alumnat que va fer 1r al curs inicial de la generació 

 

Pel que fa a la taxa de graduació de l’ESO, observam una millora significativa amb el pas dels 

anys. 

 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BATX 2n BATX AFD11 AFD21 ADG21 ADM32 AFD31

IES 87,39 72,73 83,16 86,59 89,09 82,26 66,67 92,5 78,26 100 96,2963

Mallorca 79,00 77,00 79,00 85,00 83,00 82,00 66,67 84 79,00 92,00% 93,00%

IB 81,00 77,00 79,00 86,00 81,00 82,00 66,67 86 77,00 91,00% 93,00%
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Avaluacions de diagnòstic i en competències clau 

 

El curs 2016-17 el nostre centre va participar en les Avaluacions de diagnòstic adreçades als 

alumnes de 2n d’ESO. Els resultats són millorables en les competències lingüístiques tot i que 

els pitjors resultats foren els que s’obtingueren a la competència matemàtica. 

 

AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC 2n D’ESO 2016-17 

Competència en comunicació lingüística en llengua anglesa 59.3 

Competència en comunicació lingüística en llengua castellana 58.3 

Competència en comunicació lingüística en llengua catalana 60.5 

Competència matemàtica 42.5 

 

Sí que és una dada creiem que significativa, que la mitjana global de la competència en 

comunicació lingüística en llengua anglesa estigui, encara que lleugerament, per sobre de la 

mitjana global de l’illa (59.31 al centre; 51.4 a l’illa) perquè, tot i que no tots els alumnes de 2n 

estan dins el programa, estam convençuts que aquests resultats estan lligats a la seva validesa 

que impregna el departament de llengua anglesa d’unes pràctiques docents molt eficaces. 

Insistim en el seu èxit i en la seva efectivitat i volem defensar aquest programa d’ensenyament 

de i en llengua anglesa com a projecte de centre que ens atorga un distintiu de qualitat al 

nostre centre. Però necessitam comptar amb el suport dels responsables de la Conselleria 

d’Educació. 

 

Pel que fa als resultats en la Competència en Llengua Catalana i Castellana són millorables. Des  

dels dos departaments es destaca que les notes de la majoria d’alumnes de les proves de 

diagnòstic són coincidents amb les notes que treuen els alumnes al llarg del curs i també 

consideren que han de seguir treballant en metodologies més competencials. 

 

Els pitjors resultats s’obtenen altra vegada en la Competència Matemàtica que no supera 

l’aprovat: 42.5 (la mitjana dels centres públics de Mallorca és de 45.8). Des del Departament. 

de Matemàtiques treballen per analitzar els motius d’aquestes resultats i revisen els seus 

processos didàctics amb l’objectiu de millorar-los. S’ha de destacar que els professors del 

departament, aquests últims cursos, s’han format en nous plantejaments metodològics per 

millorar la seva pràctica docent. 
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Valoració relativa a la consecució dels objectius plantejats en el projecte anterior. 

 

Els objectius que es plantejaren en el projecte 2011-15, revisats i revalidats el 2015-19, foren 

els següents: 

1. Millorar de forma continuada la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge i les 

funcions educadores del centre. 

2. Millorar el clima de convivència. 

3. Contribuir al desenvolupament de l'assumpció de les competències clau. 

4. Arbitrar els mitjans que permetin l'exercici de les coordinacions específiques. 

5. Revisar i actualitzar els projectes institucionals. 

6. Impulsar els projectes educatius de centre i l'oferta de cicles formatius. 

7. Implementar les TIC en el paradigma educatiu de manera que es generi valor didàctic 

afegit. 

8. Elaborar i testar un pla d'emergència. 

9. Optimitzar els espais i millorar el seu manteniment. 

10. Fer un ús racional dels recursos econòmics del centre donada la conjuntura econòmica 

actual. 

 

Valoració del grau de consecució de l’objectiu 1: Millorar de forma continuada la qualitat 

dels processos d'ensenyament-aprenentatge i les funcions educadores del centre. 

 

Organització dels grups classe dins l’etapa d’ESO: als grups ordinaris se’ls ha d’estructurar 

tenint sempre present que una part d’aquest alumnat forma part del Projecte de Currículum 

Integrat. Així, els grups es conformen de manera que inclouen alumnes del programa i 

alumnes que no ho són.  

 

Lligat a la formació dels grups, ja hem dit que aquest equip directiu entén que un altre factor 

que contribueix a la millora dels resultats és l’atenció a la diversitat. Per això, tenim clar que 

l’heterogeneïtat dels alumnes ha de ser sempre present dins els grups i, també que tot  

l’alumnat NESE ha de ser atès, si és possible, dins la seva l’aula de referència per part del 

professorat de suport corresponent –sempre i quan l’organització dels recursos humans així ho 

permeti-. 
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L’equip de professorat de suport treballa vinculat a una o més àrees, especialment a les 

instrumentals bàsiques (Llengües catalana i castellana i Matemàtiques), atén els alumnes amb 

dificultats i ajuda el professor de l’àrea amb les adaptacions metodològiques necessàries. 

 

Un altre element clau per assolir una millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge 

hauria d’haver estat potenciar el claustre com a òrgan de govern col·legiat, sobretot per 

incentivar i fomentar la seva participació en la presa de decisions de caràcter pedagògic i 

didàctic. Entenem que, en aquest sentit la feina no s’ha assolit plenament. Pensam que cal 

reactivar el funcionament del claustre mitjançant la celebració de claustres pedagògics que ens 

permetin millorar la feina com a equip i ens permetin actuacions que serveixin per millorar de 

forma conjunta la nostra pràctica docent, perquè necessitam que les decisions curriculars, 

d'avaluació, d'agrupament i metodològiques que impulsa l’equip directiu, siguin avalades pels 

professors. 

 

Sí que s’ha optimitzat el  funcionament de la CCP, des de les sessions conjuntes ordinàries 

(l’equip directiu presenta diferents propostes o plans de treball, els caps de departament els  

traslladen als seus respectius departaments i d’allà altre cop a la CCP que pren els acords 

corresponents) fins al funcionament per comissions. Concretament se n’han engegat dues: la 

de convivència i la lingüística. Aquesta darrera ha enllestit el PLC nou i, l’altra, treballa en la 

redacció definitiva del pla de convivència, que està previst que s’acabi enguany. 

 

Un altre aspecte que necessita reforçar és la potenciació dels canals de comunicació, per 

facilitar les tasques organitzatives i docents. En aquest sentit pensam que les diferents 

reunions de tutors, de coordinacions especifiques, de serveis socials… no serveixen per establir 

els eixos de funcionament necessaris per optimitzar la feina del professorat, si no s’estableix 

un punt únic de coordinació entre elles que faci la funció unificadora de totes les decisions 

preses en cada una de les diferents coordinacions. 

 

Un altre element clau del procés educatiu dels alumnes és la implicació de les seves famílies, i 

aquí el tutor n’és una peça clau. Necessitam que l’equip de tutors tengui la màxima estabilitat 

al centre perquè això els permet un més alt grau de coneixença tant dels alumnes com de les 

seves famílies, perquè és a través dels tutors que es fa efectiu el contacte amb les famílies. Val 

a dir que l’estructura horària d’un centre educatiu resta possibilitats d’adaptació o 

d’acomodació als horaris de les famílies, cosa tan necessària, per fer viables i fàcils les trobades 

o reunions. 
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Una altra eina que s’ha de potenciar més és la de tutorització del professorat de nova 

incorporació. Aquesta tutorització ens ha de permetre empatitzar millor amb els nous 

companys, minvar la seva desmotivació i aconseguir que s’integrin al nostre “perfil de centre”. 

 

Un altre element indispensable per millorar els resultats dels alumnes és facilitar i fomentar la 

formació del professorat per ajudar-lo en la seva tasca docent. Continuen però les mancances 

en la formació del professorat relacionades amb la centralitat (externa, i sense tenir en compte 

les necessitats del centre escolar) i amb el fet que l'elecció de formació és personal, no del 

centre i que, sovint, es fa de forma virtual i està poc lligada amb les expectatives i/o projectes 

de centre. Per això ens hem de replantejar aquesta formació i fer-la adequada a l’entorn del 

nostre centre. L’objectiu és formar docents per millorar l’exercici de la docència i per millorar 

l’experiència laboral a l’IES. Hauria de ser una formació específica i especialitzada, 

complementària a la formació de Conselleria, dels CPR  o del Ministeri. 

 

Sí que pensam que hem millorat un altre dels aspectes que consideram importants i que és la 

coordinació amb els centres de primària i de secundària per garantir que la informació del 

traspàs dels alumnes d'un curs al següent estigui dissenyada de tal forma que sigui útil com a 

eina de seguiment de l'alumnat. 

 

Les reunions amb els centres de primària de referència i amb els altres dos centres de 

secundària del municipi, es fan cada curs, tant per traspassar la informació dels alumnes com 

per informar-los del funcionament del centre, dels canvis amb què s’hauran d’enfrontar… Val 

la pena esmentar també que, des del nostre centre, un cop passada la primera avaluació 

s’envien al centres de primària les dades dels resultats dels alumnes de 1r d’ESO i als de 

secundària els resultats dels alumnes de 1r de batxillerat, perquè aquests puguin analitzar el 

grau d’èxit o fracàs dels seus alumnes i es puguin establir correccions en les desviacions que es 

detectin. 

 

Una de les iniciatives duta a terme per aquest equip directiu, que ha estat molt ben valorada 

pels centres de primària, ha estat l’organització d’una jornada de visita al centre per part dels 

alumnes de sisè. Evidentment, també es fan reunions informatives amb les famílies per 

informar-los del funcionament general del centre i dels canvis amb què es troben els alumnes 

quan passen de primària a secundària. 
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Finalment, hem de dir que hem avançat en el seguiment més efectiu dels alumnes repetidors i 

dels alumnes amb matèries pendents. 

 

Valoració del grau de consecució de l’objectiu 2: Millorar el clima de convivència. 

 

El punt de partida fou la creació el curs 2011-12, d’una Comissió de convivència i la revisió del 

Reglament Orgànic de Funcionament per adequar-lo a la normativa vigent i adaptar-lo després 

a l’especificat del centre. Així al curs 2012-13, la CCP va finalitzar els documents següents: 

Tipificació i correcció de les faltes de conducta, Expulsió interna, Normativa exàmens batxillerat 

i CF i Normativa exàmens ESO. 

 

A hores d’ara disposam d’una comissió de la CCP, encapçalada per la cap d’estudis,  que 

treballa en la redacció del Pla de convivència i mediació. 

 

Pel que fa a la Comissió de convivència, des del primer curs ha centrat els seus esforços en la 

resolució de conflictes a través de la cultura de la mediació. Aquesta comissió, que està 

encapçalada per la cap d’estudis, ha treballat molt intensament en el que s’anomenen 

pràctiques restauratives (formació teòrica i pràctica).  

 

Així mateix, i amb un caràcter més general cada curs, des del 2011-12, s’han programat tota 

una sèrie d’activitats que tenen com a principals objectius el respecte a les persones, a un 

mateix, a l’entorn i el treballar la cultura dels valors relacionats amb la sociabilitat (participació 

crítica, relació social, autonomia, cooperació) i amb el treball i l’estudi (esforç, planificació, 

formalitat, dedicació, eficiència). 

 

Destaca també com a iniciativa duta a terme per la Comissió de convivència, la posada en 

marxa del que anomenam Voluntariat lingüístic que té com a finalitat implicar tota la 

comunitat educativa en l’acollida dels alumnes nouvinguts, contribuir a cohesionar la 

comunitat escolar i a crear una cultura de l’ajuda i l’intercanvi desinteressat.  

 

Destaca també dins aquest objectiu l’activitat que es planteja per tal d’incidir en el 

desplegament de les competències clau associades al desenvolupament cívic o les habilitats 

socials i per dotar els alumnes d’estratègies que els ajudin a resoldre els conflictes o les 

situacions que es donen en la vida quotidiana. Aquesta activitat, que anomenam Bon dia, està 

adreçada als alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO i consisteix en fer una breu reflexió –menys de deu 
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minuts- sobre un valor concret a través d’un conte, un poema, una història… a primera hora 

del dia i des de la matèria amb la qual comencen la jornada. És una activitat interdisciplinària i 

la idea és que qualsevol activitat i acció de qualsevol membre de la comunitat educativa estigui 

regida pel respecte i pel desenvolupament d’aquests valors. 

 

Malgrat totes aquestes activitats, pensam que és molt necessari que el professorat s’impliqui 

més en tot allò que fa referència a la resolució de conflictes. Entenem que és molt necessari 

seguir treballant en aquest sentit i, per això, aquest curs estam duent  a terme una FeC 

referida a la convivència i a la resolució de conflictes. 

 

Finalment afegir que al llarg d’aquests cursos aquest equip directiu s’ha esforçat en controlar 

de forma eficaç les conductes disruptives i en garantir el compliment de les normes a través de 

la difusió efectiva de la normativa del centre per tal d'assegurar-ne l'explicació i l’aplicació. En 

aquest sentit es valora molt positivament per part del professorat la presència dels membres 

de l’Equip Directiu a les guàrdies de pati i, en general, a les aules i als corredors. 

 

També s’ha gestionat de forma eficaç una major implicació de l'Ajuntament d'Artà amb el 

centre a través de la creació de la figura d'un policia tutor, al novembre del 2013. El problema 

ha estat que, després de poder constatar durant un  temps l’eficàcia de la seva presència al 

centre, el policia que exercia aquesta funció ha estat traslladat a un altre municipi i, segons ens 

han informat des de la policia local d’Artà, actualment a la seva plantilla no existeix ningú que 

tingui la capacitació per dur a terme aquesta funció. Des del centre seguirem treballant amb la 

policia local en tots els casos en què la seva ajuda ens pugui resultar imprescindible i insistirem 

des de l’equip directiu i des del Consell Escolar als representants municipals perquè 

s’aconsegueixi tenir altre cop al municipi un policia tutor. 

 

Valoració del grau de consecució de l’objectiu 3: Contribuir al desenvolupament de 

l'assumpció de les competències clau. 

 

És evident que en aquest aspecte del treball competencial, ens queda encara molt de camí per 

recórrer -un indicador que ho fa evident, és el resultat de les Avaluacions de Diagnòstic-. 

Manca encara treballar de forma conjunta i transversal l’assoliment de les competències com 

la competència matemàtica o la comunicativa, que és la més global i comuna i que ha de ser 

atesa des de totes les matèries i ha d'articular els aprenentatges. Sí que a la CCP s’ha plantejat 

iniciar la revisió dels documents de concreció curricular amb la idea de redefinir els objectius 
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que es persegueixen des de totes les àrees i matèries, àmbits i activitats escolars. Però estam 

molt lluny encara d’adaptar la pràctica docent cap a l'assoliment de l'ensenyament 

competencial. 

 

Sí que podem dir que s’ha aconseguit avançar de forma important en el desenvolupament de 

les competències clau associades especialment a la convivència, al desenvolupament personal 

o les habilitats socials (tal i com hem explicat que es fa mitjançant programes com el Bon dia, 

totes les actuacions que es desenvolupen a través de la Comissió de Convivència o del Pla 

d’acció tutorial). Per això podem dir que hem fet passes importants en el treball de les 

competències com la social i cívica i la competència per aprendre a aprendre, de forma 

progressiva i coherent. Hem de dir que ens ha estat útil prioritzar el treball d’aquestes 

competències perquè són més tranversals. 

 

Valoració del grau de consecució de l’objectiu 4: Arbitrar els mitjans que permetin l'exercici 

de les coordinacions específiques. 

 

Tot i que les coordinacions específiques creades al centre funcionen correctament, sí que hem 

de dir que ho fan també d’una forma molt independent i que no hem aconseguit trobar un fil 

conductor que les pugui unir entre si i que complementi la funció que desenvolupa cadascuna 

d’elles. A més, pensam que, si aconseguim una adequada estructura de funcionament 

d’aquestes coordinacions, segurament podrem avançar molt en tot allò que fa referència a la 

comunicació, tant horitzontal com vertical, dins el centre. 

 

Valoració del grau de consecució de l’objectiu 5: Revisar i actualitzar els projectes 

institucionals. 

 

Queda pendent continuar amb la revisió del PEC, en els apartats de Concreció Curricular, 

Programacions didàctiques i programacions d’aula. 

 

Valoració del grau de consecució de l’objectiu 6: Impulsar els projectes educatius de centre i 

l'oferta de cicles formatius. 

 

Aquest va ser l’objectiu en el qual vàrem focalitzar i intentar impulsar la innovació pedagògica 

del centre. Però com ja hem explicat més amunt, quan hem parlat de les coordinacions 

específiques, un dels problemes que ens hem trobat és que des de cada un dels projectes , la 
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feina que es fa està desvinculada de la dels altres, per això, pensam que hem de treballar per 

trobar una connexió que els impulsi de forma efectiva i que, a més, consolidi un altre dels 

objectius prioritaris d’aquest equip: impulsar noves formes metodològiques que ens 

condueixin cap a un ensenyament més competencial. 

 

Volem fer esment especial al Programa de Currículum Integrat MECDE – British Council per la 

significació que té dins el context actual en què es valora tant l’aprenentatge de la llengua 

anglesa. Si ens fixam en l’anàlisi fet pel Departament de Llengües estrangeres el curs 2016-17 

respecte a l’evolució de l’alumnat que al llarg de l’ESO ha format part del Programa BC, 

veurem quins són els resultats d’aquests alumnes comparats amb els generals de 2n de 

Batxillerat i el de les proves PBAU. Pel que fa a 2n de batxillerat l’alumnat que va seguir el 

programa obté una mitjana de 7.1 mentre que, la mitjana dels NBC, és 5.5, pràcticament 2 

punts per sota. Pel que fa a les proves PBAU 2017, l’alumnat BC va obtenir una nota mitjana 

de 7.4 i l’alumnat NBC de 5 (2.4 punts per sota). Per tant, l’alumnat del programa obté de 

mitjana 2 punts més en llengua anglesa que la resta.  

 

Per això, des d’aquest equip, s’ha continuat incentivant i potenciant ja que entenem que 

constitueix una marca de qualitat per al centre. 

 

Tot i així, restam condicionats als recursos humans disponibles i que són imprescindibles per a 

un correcte funcionament del Programa cosa que sovint no és entesa com cal per 

l’Administració educativa que n’és responsable. Consideram que és absolutament inviable que 

el programa continuï amb condicions no adequades i que és l’Administració educativa a qui 

correspon cercar la solució als problemes més bàsics de funcionament i trobar la manera de 

garantir, per exemple,  que la figura del professor assessor es mantengui en les condicions 

establertes al Conveni. 

 

Pensam que és interessant ressenyar el que significa aquest projecte no només pel que ateny 

l’aprenentatge de la llengua anglesa, sinó també pel que significa d’avanç en el camí de la feina 

coordinada, interdisciplinar i per competències.  

 

Finalment, quant als CF, volem esmentar que s’ha aconseguit la implantació de Cicle Formatiu 

de Grau Superior d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives. Aquesta família professional s’ha 

completat també amb la FPB de manteniment d’instal·lacions esportives. 
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Valoració del grau de consecució de l’objectiu 7: Implementar les TIC en el paradigma 

educatiu de manera que es generi valor didàctic afegit. 

 

Al juny del 2017, el claustre de professors va aprovar la proposta feta per l’equip directiu del 

projecte Romulea 3.5. Amb aquest projecte el nostre centre sol·licitava la incorporació al 

projecte TAC de Conselleria, per tal d’obtenir més recursos per a la formació del professorat i 

per a l’adquisició de dispositius tecnològics per part de les famílies. Aspirava a ser un projecte 

global de centre que cercava la implantació de les noves metodologies, de les noves 

tecnologies del coneixement i l’adquisició de nous perfils de docents, com a líders educatius i 

de l’alumnat, com a motor del seu propi aprenentatge. 

 

Al llarg del curs 2016-2017 l’aplicació del projecte es va centrar en el professorat. La idea era la 

formació específica en les eines de Google Suite for Education i en l’ús dels dispositius 

Chromebooks, que després haurien des ser adquirits per l’alumnat. En aquest sentit hem de 

dir que, tot i que la formació es va dur a terme, no va resultar satisfactòria pel professorat i, 

per aquest motiu, es va ajornar un any més la implantació dels Chromebooks a l’alumnat. 

 

Sí que hem de dir que s’ha millorat la infraestructura existent al centre de la xarxa wifi, 

especialment d’aquelles zones on la cobertura d’internet era més insuficient, amb xarxa de 

fibra òptica a l’edifici Principal amb servidor més controlador més xarxa wifi de darrera 

generació. 

 

Per altra part hem d’esmentar que al llarg d’aquests anys s’ha treballat per millorar i potenciar 

la pàgina web del centre i, en aquests moments, ja gairebé està enllestida i a punt d’estrenar 

una nova web. De la mateixa manera, s’han creat comptes de l’IES a Twitter, Facebook i 

Instagram perquè pensam que el centre educatiu no pot quedar fora de les xarxes socials ja 

que ens ofereixen moltes oportunitats per a la difusió de l’activitat educativa i institucional. Sí 

que hem de dir que resta pendent encara usar aquestes eines com a forma interactiva 

d’aprenentatge perquè som conscients dels riscos que impliquen, però també de la necessitat 

que tenim d’ensenyar els alumnes a fer un esforç actiu per fer-ne un ús racional. 
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Valoració del grau de consecució de l’objectiu 8: Elaborar i testar un pla d'emergència. 

 

Aquest ha estat també un objectiu que s’ha assolit plenament perquè, des del primer curs, s’ha 

elaborat un pla de millora de la seguretat per tal d'identificar possibles riscos en les 

instal·lacions, el mobiliari, els equips i l'entorn.  

 

Arran d’aquestes revisions, s’han reparat i activat els senyals d’emergència contra incendis, 

s’han ampliat i optimitzat els senyals lluminosos d’emergència interiors i exteriors, s’ha 

millorat la il·luminació de l’accés al bar i s’han fet les indicacions amb cintes de senyalització de 

les principals barreres arquitectòniques. A més, s’ha continuat amb la revisió anual dels 

extintors, la revisió quadriennal de les bies i la revisió de les fitxes. 

 

També, s’ha elaborat un pla d’emergència i evacuació per poder donar resposta a les 

situacions de risc. Aquest pla recull les actuacions que han de dur a terme el professorat, 

l'alumnat i el personal d'administració i serveis davant una emergència. Així mateix, cada curs 

acadèmic s’han realitzat simulacres amb l’objectiu de crear una cultura d’evacuació al centre, 

de les deficiències del quals s’ha informació anualment a la Conselleria així com del 

desfasament del pla de riscos laborals. 

 

Finalment, recordar com ja hem dit més amunt, que es treballa en l’elaboració d’un Pla de 

seguretat integral del centre que abasti totes les activitats docents dintre i fora de l’institut. I, 

en relació a la família professional d’Activitats físiques i esportives, el Departament del Cicle 

Formatiu, elabora un Pla d’Autoprotecció com a document que serveix de reflexió, de guia i de 

manual per minimitzar els riscos en la pràctica de les activitats físiques en el medi natural 

realitzades per alumnes i professors.  

 

Valoració del grau de consecució de l’objectiu 9: Optimitzar els espais i millorar el seu 

manteniment. 

 

Aquest objectiu no s’ha assolit com caldria perquè, com ja hem dit més amunt, els espais 

utilitzats estan molt deteriorats i necessiten una remodelació important. Aquest curs, 

l’augment de grups classe ha fet necessari haver de sol·licitar a la Conselleria d’Educació la 

instal·lació de dues aules modulars. Per això, s’ha de realitzar un estudi exhaustiu de les 

instal·lacions i sol·licitar una ampliació del centre. Es fa evident que hi ha espais que són 

absolutament insuficients com, per exemple, les aules de desdoblament i els tallers de 
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Tecnologia, Música o Plàstica. Tampoc es disposa d’un espai en condicions per reunions (CCP, 

equips docents, juntes de delegats...) ni d’una sala de visita de pares (el lloc habilitat no 

reuneix les condicions més idònies). Tampoc es pot comptar amb cap espai de magatzem i tant 

la sala d’actes com la biblioteca s’han d’utilitzar com a aula en moltes ocasions. 

 

Hem d’afegir que encara no acaba de funciona la neteja dels espais exteriors. S’han intentat 

engegar tota una sèrie d’iniciatives -emmarcades dins el projecte que anomenam ies.net- que 

no acaben de donar els seus fruits. Per això, hem de seguir treballant de forma conjunta per 

intentar trobar una solució que ens permeti reduir els residus i reciclar correctament. 

 

Valoració del grau de consecució de l’objectiu 10: Fer un ús racional dels recursos econòmics 

del centre. 

 

La feina en aquest sentit ha estat també molt positiva ja que s’ha aconseguit una important 

reducció en les despeses ordinàries del centre. Això ha estat possible gràcies, sobretot, al fet 

d’engegar una cultura de l’estalvi en els consumibles i, a través de la inversió en mitjans i 

recursos didàctics i infraestructures que faciliten la tasca docent i comporten estalvis 

econòmics a mitjà i llarg termini. 
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Proposta de millora i plantejament de nous objectius per al període següent. 

 

Un cop feta aquesta valoració pensam que és molt important de cara als propers quatre anys, 

seguir avançant pels camins que s’han engegat i intentar consolidar tota aquella feina que 

encara resta pendent. Per això la nostra proposta de millora l’exposarem a través d’àmbits 

d’intervenció generals. Cada àmbit recollirà els nous objectius estratègics que s’aniran 

concretant en diferents línies d’actuació. 

 

Volem dir també que, tot i que no s’expressi com un objectiu en ell mateix, totes les actuacions 

que s’expliquen a continuació s’emmarquen en un únic objectiu que és:  

 

MILLORAR DE FORMA CONTINUADA LA QUALITAT DELS PROCESSOS D’ENSENYAMENT -

APRENENTATGE I LES FUNCIONS EDUCADORES DEL CENTRE. 

 

 
ÀMBIT DE GESTIÓ I DELS PROCESSOS ORGANITZATIUS 

 
 

OBJECTIU 1: Optimitzar la gestió dels processos organitzatius i acadèmics, la gestió del 

centre i la tasca docent amb la finalitat de ser millors docents i millors gestors. 

Línies d’actuació 

1. Continuar treballant per crear un clima de treball adequat que motivi el professorat i 

generi il·lusió per poder consolidar una cultura de centre. 

2. Impulsar una cultura de la gestió i de l'eficiència tot establint mesures d'avaluació per tal 

de determinar possibles millores i futures correccions. Fer de l’avaluació l’eina de millora 

del centre: cada coordinació/projecte ha de definir uns objectius a assolir i el grau de 

consecució dels mateixos. 

3. Impulsar la creació d’una comissió TIC per poder atendre millor el manteniment de les 

aplicacions de gestió de centre (GESTIB, GSuite) i per ajudar en tasques de networking i de 

formació a la resta de companys. 

4. Arbitrar les fórmules necessàries perquè les reunions del centre siguin eficients, eficaces i 

productives. 

5. Impulsar una formació específica en treball en equip per aprofitar la intel·ligència 

col·lectiva i ser més resolutius. 

6. Fer efectiva la comunicació i com a conseqüència la cohesió, entre el claustre i tot 



 

26 
 

l’organigrama de funcionament del centre.  

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.1 Grau de satisfacció del professorat del 

centre. 

1.1 Realització d’enquestes de reflexió del 

professorat nouvingut. (Equip directiu) 

2.1 Grau d’assoliment dels objectius de cada 

coordinació o programa específic.  

2.1 Programacions didàctiques i memòries de 

final de curs (dels programes o projectes 

específics). (Equip directiu, caps de 

departament i coordinadors específics) 

3.1 Creació i grau de funcionament de la 

comissió. 

3.1 Memòria final de curs de la coordinació 

TIC i de l’Equip Directiu. (Coordinador TIC i 

Equip directiu) 

4.1 Anàlisi del funcionament de les reunions 

i seguiment dels acords presos. 

4.1 Còmput i anàlisi de les actes de les 

reunions celebrades: acords presos. (Equip 

directiu, coordinadors específics, tutors) 

5.1 Grau de participació en la formació 

específica. 

5.1 Actes de les reunions de coordinació i 

Memòria final de curs. (Coordinadors de les 

activitats i Equip directiu) 

6.1 Valoració de l’efectivitat en la 

transmissió dels acords presos en les 

distintes reunions de les comissions.  

6.2  Grau de satisfacció de tots els membres 

del claustre a l’hora de conèixer la 

informació i dur endavant els acords presos. 

6.1 Memòria de final de curs de les diferents 

coordinacions i de l’Equip directiu. (Equip 

directiu, coordinadors específics, tutors) 

6.2 Enquestes per mesurar el nivell de 

satisfacció del professorat. (Coordinadors 

específics, tutors  i Equip directiu) 

 

OBJECTIU 2: Fer efectiva la immersió del professorat interí a la realitat del centre durant el 

primer trimestre. 

Línies d’actuació 

1. Establir un calendari elaborat i tancat amb claustres pedagògics per explicar aspectes 

bàsics de funcionament de centre i d’altres com @iesarta.cat, eines de GSuite, reserva 

d’aules o carretons, funcionament d’espais multi ús, etc. 

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.1 Grau d’integració del professorat 

nouvingut. 

1.1 Realització d’enquestes de reflexió del 

professorat nouvingut. (Caps de departament 
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i Equip directiu) 

OBJECTIU 3: Optimitzar els espais i millorar el seu manteniment. 

Línies d’actuació 

1. Realitzar un estudi exhaustiu de les instal·lacions i sol·licitar una ampliació del centre. 

2. Continuar treballant en el projecte ies.net per tal d’aconseguir millorar no només la neteja 

del centre sinó també avançar en la cultura del reciclatge posada en marxa al municipi. 

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.1 Grau d’ocupació i optimització dels 

espais. 

1.1 Programació General Anual i Memòria de 

final de curs. (Caps de departament i Equip 

directiu) 

2.1 Grau de neteja del centre i grau de 

separació dels residus. 

2.1 Memòria del PECA i Memòria de l’Equip 

directiu. (Coordinador PECA i Equip directiu) 

 

OBJECTIU 4: Potenciar la projecció externa del centre 

Línies d’actuació 

1. Reforçar la relació amb l’AMIPA i amb els centres adscrits 

2. Potenciar la presència del centre a internet i a les xarxes socials 

3. Promocionar activitats conjuntes amb els centres de la comarca 

4. Organitzar activitats extraescolars en el centre 

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.1 Nombre i dades d’assistència a les 

reunions o activitats convocades. 

1.1 Calendari de reunions amb l’AMIPA i els 

centres adscrits. (Coordinadors específics i 

Equip directiu) 

2.1 Valoració de la major o menor presència 

del centre en les xarxes socials. 

2.1 Memòria de final de curs. (Coordinador 

TIC i Equip directiu) 

3.1 Valoració del nombre i dades 

d’assistència o participació a les activitats 

celebrades. 

3.1 Calendari d’activitats celebrades 

conjuntament amb altres centres. 

(Coordinadors específics i Equip directiu) 

3.2 Memòria final de curs (Coordinadors 

específics i Equip directiu) 

4.1 Valoració del nombre i dades 

d’assistència o participació a les activitats 

extraescolars dutes a terme al llarg del curs. 

3.1 Calendari d’activitats extraescolars. 

(Coordinadors extraescolars i Equip directiu) 

3.2 Memòria final de curs (Coordinadors 
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extraescolars i Equip directiu) 

 
ÀMBIT D’ASPECTES PEDAGÒGICS DEL CENTRE 

 
 

OBJECTIU 5: Impulsar els projectes educatius de centre 

Línies d’actuació 

1. Treballar per trobar una connexió que impulsi els diferents projectes de centre de forma 

efectiva i que, a més, consolidi un altre dels objectius prioritaris d’aquest equip: impulsar 

noves formes metodològiques que ens condueixin cap a un ensenyament més 

competencial. 

2. Impulsar la cultura de l’avaluació per poder fer tots els ajustos necessaris i millorar tots els 

projectes engegats. 

3. Incentivar l’aplicació al centre del Programa de Currículum Integrat -malgrat els 

entrebancs de funcionament- perquè constitueix una marca de qualitat del centre 

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.1 Grau de coneixement dels diferents 

projectes de centre i grau d’activitats 

interdisciplinàries que es duguin a terme per 

potenciar-los. 

1.2 Millora de les comunicacions entre tots 

els agents educatius del centre 

1.1 Enquestes de valoració a la comunitat 

educativa. (Coordinadors específics i Equip 

directiu) 

 

1.2 Enquestes de valoració a la comunitat 

educativa. (Coordinadors específics i Equip 

directiu 

2.1 Grau de valoració dels ajustaments que 

es donin en els diferents projectes o 

programes de centre. 

2.1 Programacions didàctiques i memòries de 

final de curs. (Caps de departament, 

Coordinadors específics i Equip directiu) 

3.1 Grau d’assoliment de la competència en 

llengua anglesa de l’alumnat que participa 

en el programa. 

1.1. Actes de les reunions de coordinació del 

projecte i Memòria de final de curs. 

(Professorat, caps de departament, 

coordinadors, equip directiu) 

 

OBJECTIU 6: Progressar en la vertebració de l’acció tutorial del centre 

Línies d’actuació 

1. Reforçar la figura del tutor com a dinamitzador dels equips docents i enllaç entre el 
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professorat i les famílies. 

2. Potenciar l’orientació acadèmica i professional. 

3. Implementació dels plans d’acció tutorial del centre. 

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.1 Control de l'assistència a les reunions de 

tots els seus membres i, en cas d'absències, 

tenir un protocol perquè es pugui recuperar 

la informació transmesa. 

1.1. Actes de les reunions de coordinació. 

(Tutors, prefectura d’estudis) 

1.2. Protocol de transmesa d’informació entre 

els professors i el tutor.(Tutors, prefectura 

d’estudis) 

2.1 Valoració del grau de satisfacció dels 

alumnes i les famílies amb la tasca 

d’orientació acadèmica i professional 

realitzada. 

2.1. Enquestes de reflexió als alumnes i a les 

famílies. (Equip directiu) 

3.1. Estudi de l’efectivitat dels plans d’acció 

tutorial i de  la freqüència de les 

comunicacions entre famílies i el tutor. 

3.1. Memòria de final de curs i quadern de 

comunicacions/visites dels tutors/professors. 

(Tutors, professors i prefectura d’estudis) 

 

OBJECTIU 6: Revisar i actualitzar els projectes institucionals. 

Línies d’actuació 

1. Continuar amb la revisió del Projecte Educatiu de Centre (Concreció Curricular, 

Programació Didàctica i Programació d'Aula). 

2. Redactar el Pla de Convivència. 

3. Redactar el Pla d'acció tutorial de Batxillerat i Cicles Formatius.  

4. Perfilar accions conjuntes des del PLC (PAL anual) perquè TOTS els departaments se sentin 

corresponsables en l’ensenyament de llengües (faltes d’ortografia, presentació de treballs, 

treballar textos interdisciplinariament...) 

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 
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1.1 Aprovació dels nous models de  

concreció curricular. 

1.1 Actes de les reunions de coordinació, del 

claustre i de les Programacions didàctiques 

dels departaments. (Caps de departament, 

Equip directiu) 

2.1 Aprovació del nou Pla de Convivència. 2.1 Actes de les reunions de coordinació, del 

claustre i del Consell Escolar d’aprovació del 

PC. (Secretaris de les comissions) 

3.1 Aprovació del nou Pla d’acció tutorial. 3.1 Actes de les reunions de coordinació idel 

claustre d’aprovació del PC. (Secretaris de les 

comissions) 

4.1 Millora de la competència comunicativa 

dels alumnes. 

4.1 Memòries dels departaments i Memòria 

de final de curs de l’Equip directiu. (Comissió 

lingüística de la CCP, Caps de departament i 

Equip directiu) 

 

OBJECTIU 7: Implementar les TIC en el paradigma educatiu de manera que es generi valor 

didàctic afegit. 

Línies d’actuació 

1. Continuar formant el conjunt de la comunitat educativa en l'ús de les noves tecnologies 

que impliquen noves formes de treball, de producció de recursos didàctics, de 

comunicació i d'organització. 

2. Completar i continuar la formació del professorat en l’ús de les xarxes socials com a recurs 

educatiu, com a forma interactiva d’aprenentatge i de difusió de l’activitat educativa i 

institucional. 

3. Accelerar la creació d’una web actual, atractiva i interessant que mostri l’institut que 

volem ser. 

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.1 Grau d’ús de les TIC com a eina 

didàctica. 

1.1 Documents de Concreció Curricular. (Caps 

de departament, Equip directiu i Comissió TIC) 

2.1 Grau de participació del professorat en 

el cursos de formació. 

2.1 Relació d’assistents als cursos de formació. 

(Coordinador CEP, Coordinador TIC i Equip 

directiu) 

3.1 Còmput de visites que rep la web. 3.1 Pàgina web del centre finalitzada. 

(Coordinador TIC i Equip directiu) 
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OBJECTIU 8: Repensar nous criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris 

Línies d’actuació 

1. Obrir el debat per arribar un acord que permeti conciliar l’horari personal del professorat 

amb les necessitats derivades dels nous reptes educatius que impliquen una major 

coordinació entre tot el professorat.  

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.2 Horaris més flexibles i més adequats a 

les necessitats del centre 

1.1 Document dels criteris pedagògics per a 

l’elaboració dels horaris, Memòria final de 

curs i Programació General Anual. (Claustre i 

Equip directiu) 

 

 

 
ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

 

 

OBJECTIU 9: Millorar el clima de convivència. 

Línies d’actuació 

1. Redactar el Pla de convivència i mediació que incorpori el PROGRAMA REDUIR I RECICLAR 

ELS RESIDUS. Aprovar una gestió de centre sobre la generació de residus, amb l’objectiu 

de reduir els plàstics i afavorir una educació en valors mediambientals i nutricionals 

correctes.  

2. Continuar impulsant la cultura de la mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte 

per tal de millorar la convivència i el clima del centre i incrementar la formació de la 

comunitat educativa en relació a la convivència, sempre continuant amb la fórmula de les 

pràctiques restauratives. 

3. Adoptar mesures encaminades a fomentar l’autocontrol i disciplina de l’alumnat. 

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.1 Grau de neteja dels espais i grau de 

separació correcta dels residus. 

1.1 Nou Pla de convivència. (Claustre de 

professors,  PECA, Departament d’Orientació i 

Equip directiu)  

2.1 Grau de resolució de conflictes. 2.1. Memòria final de curs i Informe anual 
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ÀMBIT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

 
 

OBJECTIU 10: Formació dels docents a l’entorn IES Llorenç Garcías i Font amb la finalitat de 

millorar l’exercici de la docència i l’experiència laboral. 

Línies d’actuació 

1. Formació específica i especialitzada a l’IES complementaria a la formació ofertada des de 

l’Administració educativa: 

 Mediació – tutoria – mentoria 

 GSuite i eines Google 

 Avaluar per aprendre 

 Experts en reunions i presa de decisions 

 Primers auxilis i centre càrdio protegit 

2. Impulsar mecanismes de col·laboració entre el professorat. 

3. Alfabetització digital del professorat. 

Indicadors de mesura 
Documentació que s’elaborarà 

(Responsables de l’elaboració) 

1.1 Grau de participació en les formacions 

específiques dutes a terme al centre 

1.1 Memòria de final de curs de les diferents 

departaments i de l’Equip directiu. (Caps de 

departament i Equip directiu) 

2.1 Grau de relacions que s’estableixin entre 

el professorat per desenvolupar feines 

conjuntes. 

3.1 Memòria de final de curs de les diferents 

departaments, Coordinacions específiques i de 

l’Equip directiu. (Caps de departament, 

Coordinadors específics i Equip directiu) 

3.1 Grau d’ús de les TIC a les aules 3.1 Programacions didàctiques i memòries de 

final de curs. (Caps de departament, 

Coordinadors específics i Equip directiu) 

 

d'avaluació del pla de convivència. (Comissió 

de convivència, Caps de departament, 

coordinadors i equip directiu) 

3.1. Enquestes a tota la comunitat educativa 

per mesurar el clima de convivència. 

3.1 Anàlisi del resultat de les enquestes 

realitzades. (Comissió de convivència) 
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Sistema d’avaluació 

 

Per a l’avaluació del Projecte de direcció i per detectar les mancances i els problemes 

d’aplicació del Pla estratègic, es valorarà el grau de consecució dels nous objectius i l’evolució 

dels indicadors marcats a l’apartat Proposta de millora i plantejament de nous objectius per 

al període següent. Cada curs es reflectirà en les respectives Programacions Generals Anuals i 

es tractarà en les diferents reunions dels òrgans de direcció i de coordinació docent. 

 

S’introduirà la cultura de l’avaluació també a través d’enquestes de satisfacció entre els 

diferents sectors implicats en els distints processos educatius (programes específics, 

projectes...). Es durà a terme un seguiment trimestral dels processos i plans anuals per part de 

l’equip directiu. Anualment es retran comptes a la memòria de final de curs i es valorarà al 

Consell Escolar. 

 

Aquestes revisions es plasmaran en una Memòria final del pla estratègic, que valorarà el grau 

de desenvolupament i de consecució del projecte així com la seva aplicabilitat. 
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Proposta d’Equip Directiu 

 

Directora: Caterina Sureda Mestre, professora de Llengua Catalana i Literatura, amb destí 

definitiu a l'IES Llorenç Garcías i Font des de setembre del 1991. 27 anys d'experiència docent. 

Vicedirectora d'Institut d'Ensenyament Secundari (IES Llorenç Garcías i Font) des del curs 1992 

al 1998; cap de departament (IES Llorenç Garcías i Font) durant el curs 1998-1999 i secretària 

del mateix centre des del 1999 al 2011. Acreditada per a l'exercici de la direcció des del juny 

del 1997. 

 

Cap d’estudis: Ana Macho García-Plata, professora de Llengua Castellana i Literatura, amb 

destí definitiu a l’IES Llorenç Garcías i Font des de juny de 2007, amb una antiguitat d'18 anys 

en el cos de professors de secundària. Cap de departament, des del curs 2007 al 2011, curs en 

el qual passà a ser Cap d’estudis. 

 

Secretari: Vicent Esteva Marín Badenes, professor de Ciències Socials amb destí definitiu a l'IES 

Llorenç Garcías i Font des de juny del 2008. 24 anys d'experiència docent; 7 anys de cap de 

departament a l'IES Baltasar Porcel i 3 anys de secretari al mateix centre. Acreditat per a la 

funció directiva des del 1999. 

 

Cap d'estudis adjunt de batxillerat i cicles formatius: Francisca Amorós García, professora 

d’economia amb destí definitiu a l'IES Llorenç Garcías i Font des del setembre de 2007. Amb 

una antiguitat de 12 anys d'experiència docent. Acreditada per a l'exercici de la direcció des 

del curs  2017. 

 

Cap d'estudis adjunt de secundària: Nadal Ferriol Ferriol, mestre d’educació física amb destí 

definitiu al CEIP Na Caragol (Artà) des de l’any 93 al 98 i a l’IES Puig de sa Font (Son Servera) a 

partir del curs 98-99 (primercicle d’ESO). En comissió de serveis a l’IES Llorenç Garcías i Font 

durant el darrers 10 anys. 29 anys d’experiència docent: 9 a l’educació primària i 20 a 

l’educació secundària. Cap d’estudis del CEIP Na Caragol durant 3 anys (curs 93/94 fins 95/96) i 

director del mateix centre durant 2 anys (curs 96/97 i 97/98). 6 anys de tutor al primer cicle 

d’ESO. 

 


