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1.) AVALUACIÓ INTERNA DE CENTRE I RESULTAT DELS
PROJECTES D’INNOVACIÓ DEL PLA ANUAL
OBJECTIU 1. MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS
ACTUACIÓ 1 (EIX 1.3)
ACTUACIÓ DESCRITA AL PLA ANUAL
Es demana als mestres i professors la programació d’aula competencial de cara al curs 2018-2019.
Som conscients que, en ser el primer cop que es demanen d’aquesta manera, hi haurà més
matèries que l’hauran assolit (les de primària que ja porten dos cursos treballant així) i les d’ESO
que ja han treballat i avaluat per competències durant el curs 2017-2018. Som conscients que la
resta de matèries i àrees les anirem desenvolupant durant el curs.
Per tant l’objectiu queda fixat de la següent manera: en acabar el curs totes les àrees i matèries de
primària i secundària tindran elaborada una programació d’aula competencial, on es facin constar
els instruments d’avaluació de forma competencial.
RESPONSABLE: DIRECTOR I COORDINADORS D’ETAPA.
INDICADORS:
•
•
•

100% de programacions d’aula entregades i fetes públiques a finals d’aquest curs.
Nombre de matèries que ja a principi de curs ha publicat la programació competencial.
Qüestionari entre professors i alumnes de la posada en pràctica de la programació a
l’aula.

AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ
El primer i segon indicadors són satisfactoris a excepció d’algunes matèries a l’ESO (Tecnologia de
segon i tercer d’ESO) on no s’han fet publiques les programacions noves competencials, per
quantitat de feina i dificultats d’algun professor.
Els qüestionaris passats per els tutors són considerats com a molt satisfactoris per tots ells, i entre
el claustre es considera que, per al curs vinent, són un punt de partida per anar retocant les noves
programacions, de manera que es vagi millorant allò que no ha anat prou bé, i potenciant el que ha
anat millor durant aquest curs escolar.
Es veu la necessitat que, en el nou Pla de Direcció del curs vinent, després de quatre anys de
renovació pedagògica cap a un treball competencial i significatiu a l’aula, es posi, com a línia
estratègica, la consolidació d’aquest.
Es veu i considera que és el camí a seguir i que aquests quatre anys han servit per trobar una
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manera de treballar nova entre tots, i ara, el que cal, és consolidar-la i anar treballant sobre aquesta
direcció que es considera positiva.
En aquest sentit es veu que, si seguim treballant amb l’assoliment de les competències com a
objectiu prioritari, aniran sortint nous projectes transversals, noves activitats més significatives, etc.
Es demana doncs, que el nou Pla de Direcció que ha de començar el curs vinent, tingui, com a eix, la
consolidació del treball per competències a l’escola.

ACTUACIÓ 2 (EIX 1.3)
ACTUACIÓ DESCRITA AL PLA ANUAL
Davant l’actuació 3 del curs passat que ha esdevingut en la introducció del Chromebook a l’aula ens
els quatre cursos d’ESO, caldrà fer un seguiment durant el curs del desenvolupament d’aquesta eina
i l’ajuda que suposa al canvi metodològic i l’assoliment de les competències.
En aquest sentit la Comissió TIC agafa la tasca d’acompanyar a professors i alumnes en que l’eina
sigui realment útil a les programacions.
RESPONSABLE: COMISSIÓ TIC
INDICADORS:
•
•
•
•

Qüestionari de satisfacció a professors i alumnes a final de curs.
Nombre de nous instruments d’avaluació (rúbriques) digitals introduïts a la plataforma
digital.
Seguiment del nombre d’incidències.
Utilització del correu ctic@santmarc.com per suggeriments, incidències i consultes.

AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ
La Comissió TIC ha funcionat de manera satisfactòria aquest curs escolar, però es detecta que, a
partir del curs vinent ja no ha de funcionar com a tal.
Es considera que la Comissió TIC, després d’una primera fase d’implantació de les tecnologies, i
després de tres anys de vida, ha d’esdevenir una eina menys tècnica i més pedagògica, donat que la
fase d’implantació d’Ipads i Chromebooks ja s’ha normalitzat com a dinàmica escolar.
En aquest sentit es proposa que el curs vinent deixi d’anomenar-se així i que passi a anomenar-se
Comissió d’innovació pedagògica.
La idea és que no només actui com a suport als mestres i professors en l’ús de les tecnologies, o en
projectes que les utilitzi, sinó que esdevingui un suport en tots els àmbits acadèmics: assoliment de
competències, aprenentatge significatiu, noves idees o activitats de mestres i professors que
requereixin d’un ajut extern, suport de concursos, recolzament per a nous projectes...
Es veu la necessitat que hi hagi un cap visible de la Comissió, amb un perfil menys tècnic i més
3

Memòria 2018-2019
docent.
ACTUACIÓ 3 (EIX 1.3.)
ACTUACIÓ DESCRITA AL PLA ANUAL
Descobrim la possibilitat d’oferir una estada a l’estranger com a activitat d’estiu per als cursos de
6è, i primer cicle d’ESO, força econòmica i l’oferirem a les famílies la últim setmana de juny i la
primera e juliol.
RESPONSABLE: MIREIA VERDAGUER
INDICADORS:
•
•
•

Realització de l’activitat i nombre de participants.
Grau de satisfacció d’alumnes, famílies i responsable.
Millora dels resultats d’anglès durant el curs 2019-2020 dels assistents.

AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ
Acudeixen 15 nenes i nens de 6è, i de Primer i Segon d’ESO. La valoració personal i de les famílies és
molt bona, i es decideix tornar a oferir-ho el curs vinent només amb les dos primers indicadors molt
satisfactoris.
Quedarà per valorar la millora dels resultats d’anglès dels assistents durant el curs vinent.

OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL
ACTUACIÓ 4 (EIX 2.3)
ACTUACIÓ DESCRITA AL PLA ANUAL
Redacció, entrega i seguiment de la nova normativa, que concreta les NOFC, que concreta amb més
detall el codi de vestimenta, el consum de tòxics i l’assistència a classe (a batxillerat) i l’ús del mòbil
a l’escola en un sentit restrictiu.
RESPONSABLE: DIRECTOR I CAP D’ESTUDIS
INDICADORS:
•
•
•

Explicació de la normativa a les reunions d’inici de curs i el primer dia de classe.
Revisió trimestral del nombre d’incidències registrades per aquests quatre aspectes.
Formulari a omplir per els tutors, els delegats de curs i el cap d’estudis sobre les
incidències disciplinàries generades durant el curs.
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AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ
Les incidències disciplinàries del curs a l’ESO i Batxillerat han baixat dràsticament durant aquest curs
escolar, quedant reduïdes al cas concret d’una alumna de Batxillerat.
El fet de que els tutors entreguessin i comentessin la normativa a la reunió de pares d’inici de curs, i
el primer dia de classe, i que les dues primeres setmanes el claustre anés molt unit en la seva
aplicació, ha convertit la gestió de les absències, de l’ús del mòbil, la normativa del vestir, i el
consum de tòxics, en una tasca gairebé residual.
Es considera que cal mantenir aquesta normativa i donar-li, a principi del curs vinent, la mateixa
importància que s’ha donat aquest curs escolar.

ACTUACIÓ 5 (EIX 2.3)
Elaboració d’un nou pla de Convivència.
RESPONSABLE: DIRECTOR
INDICADORS:
•
•
•

Creació de la Comissió de Convivència durant el primer trimestre.
Redacció del Pla de Convivència durant el segon trimestre.
Revisió i aprovació del Pla de Convivència per part del Consell Escolar a final de
curs.

AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ
S’elabora un nou Projecte de Convivència durant el primer trimestre i s’aprova en la reunió del
Consell Escolar del mes de febrer, on queda incorporat al PEC.
Es nomena en aquella mateixa sessió la Comissió de Convivència, que queda formada per dos pares,
dos professors, dos alumnes i el director de l’escola. Es decideix començar a posar-la en marxa en
aquest mateix curs, amb els casos més greus i la seva avaluació, dels que ja consten dues reunions i
actes en el present curs escolar.
Es veu la necessitat de que el Pla de Convivència articuli un eix important del proper pla de Direcció,
de manera que no quedi només en un Pla de mínims, sinó que es converteixi en un objectiu de
millorar la cohesió social, no només per evitar el conflicte, sinó per formar a tota la comunitat
educativa en l’educació emocional, l’empatia, un clima de convivència que fomenti l’estima mutua
entre tots els seus membres, i esdevingui un dels punts forts de l’escola.
Es considera que aquest eix ha de liderar la línia de l’escola en els propers anys.
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OBJECTIU 3. PRESTIGI I RECONEIXEMENT DE L’ESCOLA
ACTUACIÓ 6 (EIX 3.1)
Fruit de l’actuació 7 del curs passat es decideix elaborar una nova web de cara al període de
preinscripció.
RESPONSABLE: DIRECTOR, COORDINADOR TIC
INDICADORS:
•

Nova web creada i activa al mes de març.

AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ
L’avaluació és negativa. Falta la redacció de les etapes de primària i secundària i una part tècnica
que ha calgut invertir en l’actuació 7.
Queda com a objectiu per a aconseguir en un altre curs escolar. Queda a consideració de direcció si
el proposa per al proper curs.

ACTUACIÓ 7 (EIX 3.3)
Posar en funcionament el grup de segon del CFPS ISE1, i incorporació de 20 alumnes a primer.
Estudiar durant aquest curs la possibilitat de començar uns estudis online oferts a arreu del món,
mirant si hi ha algun títol del territori MEC compatible amb els estudis oferts, i, en cas positiu,
estudiar la seva homologació.
RESPONSABLE: COORDINADOR TIC
INDICADORS:
•
•
•

Pla d’estudis i pràctiques de segon curs.
Incorporació de 20 alumnes a primer.
Homologació de títol al territori MEC d’estudis online.

AVALUACIÓ DE L’ACTUACIÓ
Arriba l’autorització de fer el CFPS ISE1 en la seva modalitat online a mig curs i es planteja llançar-lo
a meitat del curs vinent.
En el present curs es matriculen, a data de tancament de juliol, 19 alumnes a primer, de manera
que s’obrirà el proper curs els dos cursos del CFPS.
Es considera com un èxit que, dels alumne que han cursat primer, no hi ha hagut cap
abandonament.
Es descarta la convalidació del títol al territori MEC.
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2.) PLA DE DIRECCIÓ 2015-2019
Recordar aquí a la memòria que el curs 2014-2015, quart de la direcció actual, vam decidir, fer
un pas endavant en la direcció de l’escola i configurar. Mitjançant una planificació estratègia, el nou
Pla de Direcció 2015-2019 per als propers quatre cursos.
Començant per una DAFO amb tot el claustre de l’escola a fi de diagnosticar l’escola al màxim i
entre tots i poder guiar l’escola cap a nous horitzons en els propers cursos. La DAFO es basava en
els següents tres objectius:
1. Millora dels resultats educatius
2. Millora de la cohesió social
3. Prestigi i reconeixement de l’escola
Les principals fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats que van sorgir van ser les
següents:
OPORTUNITATS

DAFO. CURS 2014-2015

DEBILITATS

FORTALESES

1
2
3

AMENACES

1

Col·legi petit, familiar en contra d'escoles
grans del barri

1

Instal·lacions de les escoles grans

2

Boca a orella: famílies i exalumnes
contents.La millor publicitat.

2

Baixa natalitat

3

Augment de famílies que cerquen l'atenció
emocional i personal

3

Nombre creixent de necessitats educatives
especials

4

Escoles del barri amb molt nom i tradició

Atenció personalitzada
En quina mesura aquestes fortaleses ens
permeten treure el màxim partit d'aquestes
oportunitats?
Suport i atenció als alumnes amb dificultats i (Utilitzar les fortaleses internes per aprofitar les
atenció psicopedagògica
oportunitats externes com aventatges)
Preocupació real per famílies i alumnes:
tracte afable. Estimar als alumnes

4

Claustre estable, professional i humà, amb
estima al cole i motivat

1

Falta d'infraestructura i d'instal·lacions.

2

Pla d'acció tutorial. Treball de les emocions,
hàbits, orientació, etc...

3

Manca d'especialista de música

4

Ordre i disciplina: manca de criteris, i excés
de confiança entre alumne i professor

5

Poc pla de formació conjunta i continuada del
claustre en una direcció

En quina mesura aquestes debilitats ens
dificulten treure el màxim partit d'aquestes
oportunitats?
(Superar les debilitats internes per aprofitar les
oportunitats externes)

En quina mesura aquestes fortaleses ens
permeten contrarrestar aquestes amenaces?
(Utilitzar les fortaleses internes per evitar o
disminuir les repercussions de les amenaces
externes)

En quina mesura la recerca de la superació
d'aquestes debilitats ens permet contrarrestar
aquestes amenaces?
(Superar les debilitats internes per abordar
millor les amenaces externes)

Veient els resultats va quedar a càrrec de l’equip directiu el disseny de l’elaboració,
temporització, aplicació i avaluació dels diferents plans d’actuacions a dur a terme en els propers
quatre anys, d’acord amb els punts que podem veure a la matriu de la DAFO.
A tal fi es va concretar que a finals de juny tots els coordinadors i direcció acudissin al Congrés
ICOT que es porta a terme la última setmana de juny a Bilbao per formar-nos, agafar idees noves i
projectar l’escola i l’aprenentatge dels nens cap a noves direccions.
En aquest sentit va sorgir el pla de Direcció previst al Pla Anual que figura aquí també per tal
d’entendre l’avaluació de les actuacions previstes, que, necessàriament es desgranen del Pla de
Direcció 2015-2019.
La nova direcció que vol agafar l’escola a partir d’aquest curs l’hem resumit en PASSAR D’UN
SANT MARC ON EL MESTRE I PROFESSOR ENSENYEN A UN SANT MARC ON L’ALUMNE APRÈN.
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En aquest sentit volíem donar un nou impuls a les habilitats i capacitats de l’alumne,
integrant de manera eclèctica allò que ens pot donar el treball per competències, les intel·ligències
múltiples, l’aprenentatge significatiu, les destreses d’aprenentatge, etc... formant el nostre mètode
pedagògic, amb el temps.
Tots aquests aspectes emmarcats en un aprenentatge integral que superés l’aspecte
acadèmic i curricular, proposant-nos arribar a un aprenentatge global i integral, tenint en compte
la riquesa personal dels alumnes. S’entén doncs per aprenentatge:
coneixements (el saber)
capacitats (saber fer)
habilitats (saber ser)
actituds (saber estar)
aprendre a mobilitzar tots aquests recursos de forma adequada (saber actuar)
Així doncs, amb aquesta voluntat i els resultats de la DAFO s’han definit amb el claustre els
eixos cap als que volem avançar com a escola en els propers quatre anys. Després de prioritzar-los, i
avaluar-ne tots la conveniència i la importància o no de cadascun s’ha decidit apostar per els
següents, que s’apunten aquí a manera de títol indicatiu, amb calendari d’execució i aplicació.
ACTUACIONS PREVISTES
Implantació d'un nou Pla d'Acció Tutorial
Pla de formació anual dissenyat per el centre: d'ensenyar a
aprendre
Concreció de les mesures disciplinàries a partir dels
continguts de les NOFC
Aprofundir en un treball transversal per competències
Avaluar l'avaluació: que costi l'excel·lent
Crear una nova avaluació inicial
Sistematitzar les entrevistes a famílies en una aplicació
informàtica i històrica
Escola de pares trimestral: reunions formatives
Estudiar la possibilitat d'intercanvis a l'estranger
Creació de projectes d'excel·lència per departaments
Projecció als pares de les activitats acadèmiques que es fan
a l'escola.
Explotació de la web
Estudi possibilitat de Formació Professional Audiovisual i
TIC
CRP, Ajuntament de Districte, Xarxa del Coneixement.....

20152016
X

20162017
X

20172018
X

X
X
X

X

20182019

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

Cadascun d’aquests eixos, un cop aclarits per part de tots, quedava en mans de la Direcció i
les Coordinacions, a fi de redactar-los i considerar-los com eixos vertebradors dels propers Plans
Anuals, a fi de concretar-los, assignar responsables, temporitzar-los més concretament i definir-ne
l’avaluació.
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Es va considerar temporitzar els eixos d’actuació en tres anys per tal de deixar el curs 20182019 com a “comodí” a fi de poder tenir un marge d’actuació sobre l’avaluació que es faci a les
memòries dels diferents Plans Anuals, i per si, arribat el moment cal aprofundir en alguns eixos que
hagin quedat més pendents.
La Direcció i les Coordinacions volen deixar expressament oberta la possibilitat de modificar
la temporització per part del claustre de professors a partir de la revisió anual dels objectius assolits
i l’avaluació del grau d’assoliment que quedi referit en cada memòria anual.
En aquest curs es tanca el present Pla de Direcció amb una valoració molt positiva i satisfactòria en
el seu conjunt, com ja s’ha anat desgranant al Pla Anual i les memòries d’aquests cursos escolars.
Com s’ha descrit anteriorment, es perfila ja, en la present memòria els objectius bàsics del que ha
de ser el Pla de Direcció 2019-2023.
1. Realitzada la fase d’implantació, entrar a partir d’ara en una fase de consolidació i millora
d’un treball transversal, significatiu i competencial.
2. Crear un clima escolar d’estima mútua, que vulgui assolir els màxims valors de la
convivència i no quedar-se en els mínims.
3. Potenciar la comunicació i el coneixement de l’escola cap a l’exterior. Perquè les famílies
vulguin venir a Sant Marc, petit com és, ens han de conèixer.
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3.) INFORMES DE CENTRE DE LES AVALUACIONS DE SISÈ DE
PRIMÀRIA I DE QUART D’ESO
3.A) AVALUACIÓ DE SISÈ DE PRIMÀRIA
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3.B) AVALUACIÓ DE QUART D’ESO
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