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1. Introducció 

El present projecte de direcció parteix de la il·lusió i la voluntat de donar continuïtat al projecte                 

iniciat quatre anys enrera a l’IES Port d’Alcúdia. Després de la tasca exercida durant aquest període                

i un cop encaminades les línies mestres que defineixen el projecte es fa necessària una reflexió                

sobre els aspectes que han estat exitosos i sobre aquells aspectes a millorar. El projecte de direcció                 

engegat inicialment es va originar fruit de la reflexió col·lectiva d’un grup de professors amb               

destinació definitiva al centre, que compartia una mateixa visió del que és l’educació dels alumnes               

de secundària, i amb la intenció d’establir al centre un model d’educació més participatiu.  

Volem continuar mantenint l’IES Port d’Alcúdia com un centre obert, al servei de les persones,               

integrat amb el seu entorn i molt vinculat al municipi d’Alcúdia on es pugui donar resposta a les                  

necessitats de tots i cada un dels seus alumnes. Consideram que la plena escolarització que estableix                

el nostre sistema educatiu ha de ser considerat com a una gran oportunitat per a educar, i lluny de                   

caure en el desànim generalitzat que envolta de vegades a la comunitat educativa, volem intentar               

aprofitar tots els recursos que tenim a l’abast per contribuir a millorar la nostra societat amb la                 

nostra feina diària. Per a aquesta tasca encomanada pensam que hi ha una sèrie de condicions                

necessàries: la preparació del professorat, el treball en equip i la implicació de les famílies. 

Potser aquest projecte de direcció no difereix substancialment amb altres projectes pel fet que la               

majoria de valors i objectius que s’hi esmenten són implícits a l’educació com a finalitat, però                

volem que aquest sigui un projecte que no es limiti únicament a una declaració de principis sinó que                  

els valors que aquí es mencionin siguin compartits i estiguin presents en tots els actes de la vida                  

diària del centre. En el projecte de direcció s’establiran els trets d’identitat del centre però sabem                



que serà la pròpia feina, l’esforç i la dedicació (que tant exigim als nostres alumnes) el millor punt                  

de partida per dur-lo endavant. 

Com a candidata a la renovació del càrrec de direcció del centre vull fer esment a que les raons que                    

m’impulsen a continuar són la il·lusió de mantenir i millorar la tasca feta, el privilegi de treballar                 

amb un gran equip de professionals al centre sense els quals el projecte no seria possible, el meu                  

vincle personal de molts anys amb el municipi d’Alcúdia i un gran sentit de la responsabilitat                

professional.  



 

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

L'IES Port d'Alcúdia es troba situat al municipi d'Alcúdia, a la zona nord-est de Mallorca. El terme                 

d’Alcúdia forma una península de 60,51 km2 entre dues badies (1’65% de l’extensió de l’illa), amb                

molts de quilòmetres de costa que en uns llocs està formada per platja arenosa i en altres en costa de                    

grans penyals. 

Aquest municipi ha sofert una considerable transformació social, econòmica i paisatgística en el             

transcurs dels últims 50 anys. La seva situació a la vora del mar i la seva extensió de platges ha fet                     

que el poble experimentés un important creixement poblacional derivat de la implantació d'una gran              

oferta hotelera i del sector serveis que l'acompanya. Alcúdia s'ha consolidat com un dels pols de                

desenvolupament urbà de l'illa després de Palma com a conseqüència de la important activitat              

econòmica que s'hi genera. Des del 1992 el port d'Alcúdia és un dels 5 ports integrats a l'Autoritat                  

Portuària de Balears.  

La superfície protegida del municipi suposa 3.479 ha. Les àrees naturals que envolten el port               

d'Alcúdia són el parc Natural de s'Albufera, la reserva natural de s'Albufereta, la finca de la Victòria                 

amb el puig de sa Talaia i el Cap Pinar. Alcúdia és una ciutat amb un gran valor arquitectònic pel                    

seu traçat urbanístic medieval en el que es conserven les murades i les runes de l'antiga ciutat                 

romana de Pol·lèntia. El municipi compta amb un important equipament esportiu i una significativa              

oferta cultural i artística entre les que destaquen l'Auditori, el Consorci de la Ciutat Romana de                

Pol·lèntia i una biblioteca regida per la fundació can Torró. L'Ajuntament d’Alcúdia, com a              

principal institució, treballa per a la millora contínua dels serveis que ofereix al municipi i               

col·labora de forma activa i constant amb l’IES Port d’Alcúdia donant resposta a les demandes que                

puguin sorgir. 



La població d’Alcúdia va experimentar un fort creixement a partir de l’any 2006 i després d’un                

període d’estabilitat ha continuat en continu augment. Actualment compta amb una població de             

19.793 habitants i la seva economia està principalment basada en el sector serveis amb una marcada                

estacionalitat. La indústria turística és precisament la principal activitat de les famílies de l'alumnat              

del centre seguida del sector serveis i de la construcció. El percentatge d’atur de la població activa                 

suposa actualment al 5’95%, tot i que aquesta xifra sol experimentar variacions i augmentar durant               

la temporada baixa turística. (Font: IBESTAT). 

L'IES Port d'Alcúdia neix al 2008 i s'ubica definitivament al 2009 fruit de les demandes i la                 

mobilització d'un grup de pares i mares per la saturació de l’altre centre del poble i amb la il·lusió i                    

determinació d'un equip de professors que es posaren al front de la seva direcció. 

És un centre nou, modern i lluminós que consta d'un edifici de 3 plantes. Es troba emplaçat just a la                    

vora d'una barriada del port i a pocs metres d'un establiment hoteler de grans dimensions i                

construcció recent. El barri és una zona tranquil·la, oberta al mar, amb residències noves i               

establiments de primera necessitat. Moltes famílies d'origen peninsular s'han establert a la zona             

encara que l'increment poblacional no ha estat massa significatiu els darrers anys. El fet d'estar               

ubicat a una zona costanera fa que durant els mesos de temporada mitja i alta hi hagi una gran                   

mobilitat de persones mentre que durant l'estació d'hivern disminueix significativament l'afluència           

de visitants. La construcció recent de la planta hotelera veïna ha suposat una sèrie de problemes al                 

centre, tant pel que fa a renous com per la disminució de la lluminositat. 

Per part de les famílies en general es dóna un clima favorable de participació que permet la                 

col·laboració amb les tutories i el professorat. L'AMIPA manté un contacte fluid amb la direcció               

dins un clima de col·laboració que permet compartir les possibles millores en el funcionament del               

centre.  



L’IES Port d’Alcúdia, com a centre d’educació secundària, té per missió educar persones joves i               

formar-les acadèmica i personalment com a ciutadans responsables perquè es puguin incorporar a la              

societat adquirint les habilitats necessàries per integrar-se en la vida adulta. 

3. Anàlisi i valoració de l’organització i funcionament del centre. 

El centre té un oferta formativa basada en els quatre cursos d’Educació Secundària Obligatòria i               

compta, a més a més, amb una unitat d’Educació Especial amb currículum propi (AULA UEECO).               

El seu alumnat prové dels dos centres de primària adscrits, el CEIP Norai i el CEIP s’Hort des                  

Fassers. Des del seu inici ha anat creixent i augmentant la seva oferta educativa fins arribar a la de                   

l’actualitat, amb 381 alumnes. 

Estudis  Curs  Unitats  Matrícula  Ratios 

ESO 

1r curs  4  105  26 

2n curs  4  107  27 

3r curs  4  77  20 

4t curs  4  85  21 

Educació especial  (Aula UEECO)  1  7  7 

Taula 1: Relació d’unitats i alumnes segons estudis ofertats curs 2019-2020. 



 

      Gràfic 1: Evolució de la matrícula del centre. 

Durant els últims anys ha anat incrementant gradualment el nombre d’alumnes al centre fins al curs                

actual en que ha augmentat bastant la matrícula fruit de l’increment poblacional del municipi i per                

l’augment del nombre d'alumnes dels dos centres de procedència adscrits així com la incorporació              

d’alumnes procedents d’altres centres.  

Les dades numèriques del nostre alumnat per països de procedència són les següents: 

Nacionalitats 

Espanya  313  Eslovàquia  1  EEUU  1 

Argentina  6  Nepal  1  Colòmbia  11 

Alemanya  1  Països Baixos  2  Romania  4 

Itàlia  11  Uruguai  5  República Dominicana  1 

Marroc  6  Xile  2  Senegal  1 

Regne Unit  3  Xina  2  França  1 

República Txeca   1  Rússia  1  Ucraïna   1 

Brasil  1  Perú  2  Portugal  1 



Veneçuela    1         

Nacionalitat espanyola: 82%  Estrangers: 18% 

Taula 2: Relació de nacionalitats i nombre d’alumnes del centre. 

S’observa que l'alumnat estranger suposa un 18% del total de matrícula, una xifra relativament              

baixa si tenim en compte que l'institut es troba a un municipi turístic, aquest fet és degut a que la                    

majoria d’aquests alumnes ja són nascuts a Mallorca tot i provenir de famílies procedents d’altres               

indrets. Els alumnes nouvinguts es troben ben integrats al centre i a l'entorn i aquesta realitat és ben                  

acceptada pels membres de la comunitat educativa.  

La majoria dels alumnes del nostre centre que obté la titulació d'ESO al nostre centre i vol continuar                  

els seus estudis ho fa a l'altre institut de secundària on s'imparteixen els batxillerats i cicles                

formatius. Els altres han de continuar en altres centres de la comarca segons l’itinerari elegit. 

La llengua de comunicació més utilitzada pels alumnes és el castellà ja que són moltes les famílies                 

que procedeixen de famílies castellanoparlants que han vengut a treballar al sector de l'hosteleria.              

Conseqüentment l’alumnat té una competència en llengua catalana molt inferior a la que té en               

llengua castellana, ja que el seu àmbit social i cultural és primordialment en aquesta llengua. Per                

assolir la competència lingüística en català necessiten fer-ne una llengua vehicular i l'únic lloc on               

sembla que això sigui factible és a l'institut. 

El nivell de coneixements de l'alumnat que arriba procedent de 6è de primària és en general                

adequat, tots han treballat el mateix curriculum, però no seguint les mateixes metodologies. Les              

excepcions solen ser fruit d'un absentisme perllongat, un rebuig cap a la institució escolar o una                

problemàtica familiar afegida. Alguns alumnes que arriben a l'institut presenten dificultats           



d'aprenentatge. Els que arriben amb informes o diagnosi reben l'atenció dels especialistes del             

departament d'orientació.  

Pel que fa al professorat, actualment hi ha un total de 51 professors, dels quals 5 treballen a mitja                   

jornada i un altra amb dedicació horària limitada a 1 dia per setmana (ensenyaments de religió).                

D'aquest professorat n'hi ha 32 (63%) amb destinació provisional o interina al centre. Pel que fa al                 

personal no docent, a la secretaria hi ha un cap de secretaria i a la consergeria hi treballen dos                   

ordenances. 

El Projecte educatiu del centre ha estat objecte de redacció i revisió fins al curs actual i consta                  

dels següents documents: 

PEC 

(Projecte educatiu) 
En fase de redacció 

La majoria dels documents que ha de contenir estan elaborats i es detallen a                           

continuació. 

CC 

(Concreció Curricular) 
En fase de redacció 

Concreta el currículum per a definir les programacions didàctiques i reflecteix la                       

relació entre les distintes àrees i les competències bàsiques. 

PLC 

(Projecte lingüístic) 

Aprovat pel Consell Escolar       

el 30 de juny de 2017 
Marc comú per a l'utilització i impuls de l'ús de la llengua catalana al centre. 

ROF 

(reglament 

d’organització i 

funcionament) 

Pendent d’aprovació pel     

Consell Escolar 

Estableix les directrius bàsiques de la línia pedagògica del Centre, la seva estructura                         

organitzativa, els recursos humans, espacials i funcionals, els drets i els deures de                         

tota la comunitat educativa, les normes de convivència i la tipificació i correcció de                           

faltes de conducta 

Pla de convivència 
Aprovat pel Consell Escolar       

el 28 de juny de 2018 

Estableix les normes que han de regir la convivència en el centre per al correcte                             

desenvolupament de totes les activitats que s'hi duen a terme. 

Pla d’autoprotecció 
Redactat per l’IBISEC el 26         

de gener de 2012 

Manual que facilita al personal del centre els coneixements necessaris per a la seva                           

actuació en casos d’emergència. 

Taula 3: Relació de documents propis del centre. 

Pel que fa a la infraestructura l'institut disposa de 16 aules, 1 laboratori, 1 aula d’informàtica, 1                 

aula específica UEECO, 1 aula específica de plàstica, 1 de música, 1 taller de tecnologia, 1 aula                 

específica d'atenció a la diversitat, una biblioteca, una sala d'infermeria, un espai per cafeteria i un                

poliesportiu que els capvespres es comparteix amb el patronat d’esports de l'ajuntament d'Alcúdia.             

Fora de l'edifici hi ha gairebé 3.000 m2 de terreny i una pista poliesportiva. La zona de pati es                   

distribueix en un pati interior pavimentat, la pista esportiva envoltada d'una zona ajardinada i una               

zona de terra aplanada que s'utilitza per fer l'hort. A la zona subterrània compta amb un pàrquing                 



cobert per ús del personal laboral del centre. Pel que fa als espais destinats al professorat comptem                 

amb 8 sales pels departaments didàctics i un pel departament d'orientació, una aula polivalent, una               

aula d’atenció individualitzada, una per atenció a famílies i una aula de mediació. A l'entrada               

existeix una consergeria, una sala magatzem, la secretaria del centre i 3 despatxos per l'equip               

directiu. Igualment hi ha un magatzem destinat a l'ús exclusiu de l'AMIPA. 

Actualment al centre hi ha en funcionament els següents plans i projectes organitzats per              

l'administració educativa i pel propi centre: 

Programa PMAR i PRAQ Programes de millora de l'aprenentatge i el rendiment acadèmic dels          
alumnes amb dificultats d’aprenentatge a 3r i 4t d’ESO. 

Pla de formació del professorat Formació continua del professors organitzat pels centres de recursos         
del professorat 

Projecte TAC Introducció de les tecnologies a les aules 
 

Pla d’orientació acadèmica i professional     
(POAP) 

Pla per facilitar la presa de decisions dels alumnes respecte als           
itineraris acadèmics i laborals 

Pla d’acció tutorial Recull les accions a realitzar amb cada grup classe i amb els alumnes             
individualment segons les necessitats puntuals. 

Pla d’atenció a la diversitat (PAD) Pla per adequar la intervenció educativa a les característiques i          
necessitats de tots els alumnes. 

Pla de manteniment del centre Pla d’acció pel correcte manteniment de les instal·lacions 

Servei de consulta jove Assessorament personalitzat de l'infermera del PAC per a adolescents         
en temes de salut  

Pla d’activitats complementàries i extraescolars Organització d’activitats didàctiques i de rellevància social al centre i          
amb l’entorn. 

Projecte Centres Ecoambientals Projecte de foment de l’educació ambiental al centre. 

Projecte APS Serra de Tramuntana Projecte d’aprenentatge servei per al coneixement i la divulgació de la           
Serra de Tramuntana de Mallorca.  

Programa ALTER Programa d’escolarització compartida amb l'Ajuntament d'Alcúdia per       
alumnat NESE amb rebuig del treball escolar. 

Projecte de Biblioteca escolar i club de lectura Organització de la biblioteca, préstec de llibres i foment de la lectura. 

Programa EOIES Programa destinat a l’alumnat de 4t d’ESO per l’aprenentatge de          
llengües estrangeres i per a l’obtenció de la certificació de les escoles            
oficials d’idiomes.  

Pla de coordinació entre centres de primària i        
secundària 
 
Projecte CEPS (promoció de la salut) 

Programa de coordinació amb els centres adscrits sobre aspectes         
organitzatius i transmissió d’informació necessària per a la transició de          
l’alumnat. 
Programa de centre educatiu promotor de la salut 

Programa e-twinning Participació a una plataforma virtual per al desenvolupament de         
projectes escolars amb alumnes de diferents centres educatius de la          
Unió Europea. 



Projecte Parlem català Intercanvi d’alumnat amb un IES de territori de parla catalana 

Projecte sprechen wir deustch Intercanvi d’alumnat amb un centre de territori de parla alemanya 

Taller de suport educatiu Taller per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu          
per condicions sociofamiliars desfavorables. 

 

Taula 4: Relació de plans i projectes en funcionament el curs 2019/2020 

En aquest aspecte s'ha de fer referència a la necessitat de comptar amb una plantilla estable de                 

professorat com una de les claus per al desenvolupament de tots aquests projectes. Tot i l’increment                

de les places en plantilla orgànica al centre actualment continuem amb una gran itinerància de la                

plantilla del professorat. L’impuls generat per la Conselleria d’Educació en l’oferta d’oposicions            

docents va permetent poc a poc reduir el nombre de professors amb plaça provisional a l’institut. 

 

4. Anàlisi i valoració de les dades i els resultats dels últims anys. 

Els resultats acadèmics dels últims anys han sofert variacions sempre entorn a la mitjana dels               

resultats de les Illes Balears.  

Al final de cada avaluació es realitza un anàlisi dels resultats acadèmics i de convivència. En aquest                 

anàlisi es plantegen les possibles modificacions estratègiques i metodològiques que puguin incidir            

en la millora de l'aprenentatge dels alumnes. Les redistribucions grupals, les adaptacions            

significatives i no significatives permeten en molts casos contribuir a aquesta millora, es tracta de               

decisions consensuades pels equips docents al final de cada avaluació. Per altra banda es sol               

destacar l’absentisme, la manca d’hàbits d’estudi i de cultura de l’esforç dels alumnes com a               

principal causa dels resultats no satisfactoris. 



 

Gràfic 2: Taxa de promoció per cursos any 2018/209 

 

Gràfic 3: Taxa d’idoneïtat per cursos any 2018/209 

Pel que fa a la idoneïtat de l’alumnat d’ESO (% de l’alumnat que es troba cursant els estudis que li                    

corresponen per edat) va disminuint segons s’incrementa de nivell al llarg de l’etapa i les               

repeticions de curs es solen concentrar al primer i segon curs d’ESO. És precisament en aquesta                

franja d’edat quan molts alumnes que arrosseguen una trajectòria acadèmica dificultosa acaba            

abandonant els estudis o promocionant per imperatiu legal. El fet de no disposar d’una alternativa               

pels estudis d’aquests alumnes dificulta molt la tasca a les aules per la desmotivació que suposa per                 

l'alumnat. Caldrà impulsar estratègies de millora en aquest aspecte. 



 

Gràfic 4: Comparativa resultats acadèmics  2018/2019 avaluació ordinària. 

Gràfic 5:Comparativa resultats per matèries 1r ESO CURS 2018/2019 avaluació ordinària 



Gràfic 6: Comparativa resultats per matèries 2n ESO CURS 2018/2019 avaluació ordinària 

Gràfic 7: Comparativa resultats per matèries 3r ESO CURS 2018/2019 avaluació ordinària 

 



Gràfic 8: Comparativa resultats per matèries 4t ESO CURS 2018/2019 avaluació ordinària 

 

 

                     Gràfic 10: Evolució de la idoneïtat dels alumnes.(font:SEDEIB) 

A la taula següent es pot comparar el percentatge d’alumnes que promocionen els darrers quatre               

cursos escolars. 

Promocions  1r ESO  2n ESO  3r ESO  4t ESO 

2015/2016  88%  78%  74%  76% 

2016/2017  80%  71%  69%  71% 

2017/2018  78%  88%  87%  68% 

2018/2019  91%  80%  88%  73% 

 

Taula 3: Comparativa percentatge promocions per cursos i anys. 

Quant a les dades de promoció es pot observar una millora significativa així com de la idoneïtat                 

que es manté molt propera a la mitjana de les Illes Balears. En aquest aspecte es considera                 

fonamental l’acció tutorial que es veu reforçada per la implicació personal dels tutors, cosa que               

permet una bona coordinació en la tasca educativa. El control, per part dels tutors, de la trajectòria                 

acadèmica, les absències de l’alumnat, i la gestió dels conflictes es reflecteix en una millora dels                



resultats. Tot i així l’increment d’alumnes per grup és un factor important que dificulta la seva                

tasca.  



5. Detecció de necessitats. Matriu DAFO. 

 

La següent matriu DAFO ha estat elaborada conjuntament amb l’aportació de tots els membres dels diferents departaments didàctics, després 

d’una reflexió col·lectiva de tots aquells aspectes favorables i a millorar al centre. 

 

FORTALESES  

● Equip de professorat molt implicat en el funcionament i les iniciatives de 

millora al centre. 

● Instal·lacions amb un bon manteniment i estat de conservació. 

● Nombre reduït d'alumnes i professors i estructura organitzativa senzilla. 

● Procedència dels alumnes del propi municipi i de les dues escoles adscrites 

properes al centre. 

● Professors amb continua formació i actualització de metodologies. 

● Bon clima de convivència entre els treballadors. 

● Baixa conflictivitat general entre els alumnes. 

● Gran diversitat cultural de l’alumnat. 

● Recursos TIC presents a tots els àmbits del centre. 

● Junta de delegats d’alumnes cohesionada i amb propostes constants de 

millora. 

● Junta de pares i mares de l’AMIPA activa i amb constant col·laboració. 

● Ubicació del centre en un espai físic que ofereix possibilitats per 

desenvolupar activitats acadèmiques i extraescolars molt diverses. 

● Bona dotació de recursos per atendre a la diversitat. 

DEBILITATS  

● Elevat percentatge d'alumnat amb expectatives de futur poc clares. 

● Falta d'arrelament al municipi i poca identitat de centre. 

● Alguns documents institucionals no redactats. 

● Comunicació poc fluida entre l'equip directiu i el claustre de professors. 

● Manca d'espai disponible per a l'ampliació de les instal·lacions del centre i de 

l'oferta formativa. 

● Pressupost econòmic baix assignat des de la conselleria d’Educació. 

● Dispositius digitals obsolets a les aules i al 4t curs d’ESO. 

● Poca projecció de la tasca que es duu a terme a l’aula UEECO. 

● Dificultat per incloure el català coma llengua vehicular. 

● Manca de sentiment d’identitat del centre. 

● Excessius plans de centre i massa dispersió. 

● Alumnat amb manca d’hàbits de feina i d’autonomia i amb pocs referents 

familiars. 

● Alumnat amb conductes disruptives que impedeix la bona convivència a les 

aules. 

● Baixa disponibilitat de recursos i places de programes alternatius per l’alumnat 

amb poques perspectives de titulació. 

● Processos excessivament burocràtics. 

● Material informàtic no disponible per tothom. 



OPORTUNITATS  

● Entorn socioeconòmic favorable per a la realització d'activitats. 

● Continuació en la consolidació del treball entre primària i secundària. 

● Existència d'una aula específica diferenciada UECCO. 

● Existència d'un altre centre de secundària proper. 

● Bona interelació entre els diferents departaments didàctics. 

● Possibilitat de formació al centre segons les seves pròpies necessitats. 

● Aprofitament el nou projecte del centre per implicar a tot el professorat. 

● Possibilitat de participació en programes internacionals. 

● Disponibilitat de la figura del policia tutor. 

● Creació del nou cicle de formació professional de nàutica. 

● Relació estreta i constant amb els serveis socials del municipi. 

● Alta varietat de sorties professionals per la zona on es troba situat al 

centre. 

● Bona comunicació amb les famílies. 

● Programes de millora de l’aprenentatge i programes d’innovació impulsats 

per la conselleria d’Educació. 

● Elevada oferta de places d’oposició per al professorat. 

● Equip directiu obert a un model participatiu. 

● Oferta de participació al centre per part de les institucions del municipi. 

 

AMENACES  

● Percentatge d'alumnes amb absentisme escolar durant la temporada baixa 

turística per desplaçament de les famílies al seu lloc d'origen. 

● Arribada d'alumnat nouvingut al centre un cop avançat el curs amb bagatge 

cultural diferent. 

● Entorn socioeconòmic que permet la incorporació a feines poc qualificades i 

abandonament escolar prematur. 

● Elevat percentatge de la comunitat familiar amb baixa valoració pels estudis. 

● Municipi turístic amb jornades laborals que dificulten l’atenció dels alumnes i la 

comunicació amb les famílies. 

● Manca de personal laboral especialitzat en el tractament de casos 

problemàtics. 

● Baixa oferta educativa a l’entorn proper. 

● Canvis constants en la legislació educativa. 

● Comunicació dificultosa del centre amb altres municipìs mitjançant el transport 

públic. 

● Percentatge elevat de la plantilla de professorat en règim d'interinitat i places 

orgàniques en plantilla no cobertes. 

 



6. Pla estratègic 

El següent pla estratègic del projecte detalla de forma sistematitzada els objectius que es              

volen aconseguir en el centre educatiu a mig i llarg termini en tots els àmbits d'intervenció                

que s’hi esmenten. En cada àmbit d'intervenció es desglossen les línies d'actuació fixades per              

a aconseguir aquests objectius i els indicadors que ens permetran valorar el seu grau              

d'assoliment. Les actuacions que es preveuen es formulen tenint presents les estratègies i             

actuacions ja implantades anteriorment al centre i que han constituït un factor d'èxit per al               

centre educatiu. 

6.1Àmbits d’intervenció 

 

En l'àmbit de gestió la idea és aconseguir establir uns documents bàsics, unificats i              

actualitzats, intentar evitar la burocratització excessiva de les tasques aprofitant els avantatges            

que ofereixen la tecnologia per a agilitzar la comunicació i el traspàs d'informació entre les               

famílies i el centre i entre el propi equip docent. Consideram fonamental la transparència en               

la gestió i difusió de la informació. De la mateixa manera resulta molt necessari el               

manteniment d'una web del centre i d’unes xarxes socials actualitzades com a instruments de              

participació, dinamització i divulgació. 

La participació entesa com una condició imprescindible per al desenvolupament d’un           

projecte, entenent una direcció col·legiada per mitjà del diàleg, el treball en equip i la               

coordinació de tots els membres. Consideram el professorat com a vertader protagonista del             



canvi en un model participatiu on els membres acceptin les seves responsabilitats per             

participar en la presa de decisions. Igualment es fomentarà la participació dels alumnes com a               

factor essencial perquè es facin responsables del seu propi aprenentatge i bona convivència i              

això afavoreixi un sentiment de pertinença al centre. 

Quant a l'àmbit del rendiment acadèmic i èxit escolar dels alumnes són molts i molt variats                

els factors que incideixen en aquest àmbit. És essencial el foment de la cultura de l'esforç                

entre els nostres alumnes i transmetre’ls que aconseguir el seu propi èxit escolar i personal és                

fruit de la perseverància, la il·lusió i la responsabilitat individual. Igualment consideram            

fonamental actuar per una bona orientació amb la finalitat de millorar les seves expectatives              

de futur. 

La projecció exterior del centre permet incidir en la millora de la cohesió social i lingüística                

i en el sentiment d’identitat. Entenem un centre educatiu com un sistema viu, dinàmic i en                

continua evolució que ha d'estar necessàriament lligat i integrat al seu entorn més proper i               

obert a l’exterior.  

L’oferta formativa del centre actualment es limita a l’educació secundària obligatòria amb            

una matrícula que ha crescut gradualment i que els darrers cursos continua incrementant-se.             

Estudiar la possibilitat d’implantar estudis postobligatoris tendria sentit pel fet que l’oferta            

formativa existeix en la comarca és reduïda. Consideram igualment important la formació del             

propi personal del centre que encara que, òbviament compta amb una formació            

imprescindible per al desenvolupament de la seva feina, no pot oblidar el seu creixement              

professional per poder donar resposta a les necessitats educatives del futur. 

Un centre educatiu com a organització escolar necessita d’unes pautes i directrius de             

convivència que permetin a tots els seus integrants gaudir d’un clima adequat per a              

desenvolupar la tasca educativa. És obvi que una permisivitat excessiva en el sistema escolar              



no és en cap cas un element que pugui afavorir l’èxit acadèmic, per això s’ha de fer èmfasi en                   

la implicació de tots els responsables de l’educació dels menors en establir vies comunes              

d’actuació per a la bona convivència dins i fora del centre. 

Finalment entenem la participació de les famílies en l’aprenentatge i la formació dels             

alumnes com un factor essencial amb dues vessants: implicar les famílies tant en la              

dinamització del centre com en aconseguir el seu imprescindible i ineludible compromís en el              

creixement personal dels seus fills. 

6.2 Valoració dels objectius estratègics plantejats al projecte anterior 

1. Promoure l'obertura del centre i la divulgació dels projectes que s'hi duen a             

terme. 

Durant aquests quatre últims cursos escolars s’ha realitzat una important tasca de contacte             

amb les institucions del municipi i de fora del municipi per tal d’establir un vincle educatiu                

amb la tasca que es realitza a les aules i l’aprenentatge fora de les aules. S’han prioritzat                 

sempre aquelles activitats que no suposaven un cost econòmic addicional pels alumnes o s’ha              

cercat una subvenció per part de l’administració educativa amb l’objectiu de que tot l’amunta              

del centre es trobeś en igualtat de condicions per accedir als mateixos recursos.Totes i cada               

una de les activitats del centre s’han donat a conèixer pels mitjans dels que disposam.               

L’actualització del web del centre i la immediatesa de les xarxes socials ens han permès la                

divulgació constant de les activitats i iniciatives que s’ha duit a terme. S’han iniciat tres               

programes d’intercanvi d’alumnes i professors que ja s’han consolidat durant l’últim curs            

escolar. 

2. Educar en valors per garantir un bon clima de convivència i un manteniment de              

les instal·lacions per al correcte desenvolupament de les activitats.  



L’educació en valors es fonamenten un una reflexió i un diàleg permanents que han permès               

transmetre unes actituds bàsiques de manera de fer comunes que han de ser compartides per               

tota la comunitat escolar. La posada en marxa del pla de mediació escolar ha suposat una eina                 

molt adequada per a la resolució de conflictes. Tot i això, garantir un bon clima de                

convivència no sempre ha estat fàcil per entrar en contradicció amb les maneres de fer i de ser                  

d’una part de les famílies dels alumnes que, en algunes ocasions, no col·laboren amb els               

docents. El manteniment d’un bon clima de convivència és sempre una tasca complexa que              

ens incumbeix a tots. El que sí s’ha aconseguit és el correcte manteniment de les               

instal·lacions fent un èmfasi constant en el respecte dels béns col·lectius en benefici de tots i                

amb la constant actualització del pla de manteniment del centre.  

3. Millorar les competències de l'alumnat per augmentar el seu rendiment i reduir 

l'abandonament escolar. 

Creiem que el component motivacional que implica l’ensenyament on el propi alumne aprèn             

competencialment contribueix a la millora del seu aprenentatge i rendiment.  

L’ensenyament competencial passa per reconsiderar la figura del professor que passa a ser un              

guia i instructor i convertir l’alumne en el centre del propi aprenentatge. Això ha implicat               

canvis metodològics que s’han anat introduint poc a poc dins les aules tot i encara queda un                 

llarg camí per recórrer que implicarà una revisió profunda de les programacions didàctiques i              

dels continguts curriculars. Les competències s’assoleixen des del treball de cadascun dels            

àmbits i matèries, per això serà recomanable fer una reflexió pedagògica, en el si del claustre,                

de la comissió pedagògica i dels equips docents, sobre la naturalesa de cada competència així               

com de la gradació i les activitats i metodologies que contribueixen a posar-les en acció. 

 



4. Possibilitar la integració de tot l’alumnat al centre i l’atenció a les seves             

necessitats mitjançant el pla d’atenció a la diversitat. 

Tot l’alumnat del centre ha rebut una atenció personalitzada que ve definida per les seves               

necessitats segons les particularitats de cada alumne i els seus interessos. La integració al              

centre és ja una realitat efectiva en la majoria de casos, no obstant, cal seguir treballant en                 

aquesta línia per aconseguir l’equitat i que tots i cadascun dels alumnes estiguin atesos en               

funció de les seves necessitats individuals, ja siguin emocionals o acadèmiques. El pla             

d’atenció a la diversitat, elaborat pel departament d’orientació, contempla totes i cada una de              

les estratègies que es poden aplicar per prendre en consideració la casuística particular de              

cada alumne del centre. 

5. Potenciar la relació amb les famílies com a factor integrador i d'èxit escolar. 

S’ha realitzat una important tasca de relació amb les famílies des del convenciment que la               

corresponsabilitat de famílies i professorat en l’educació dels alumnes és bàsica per a garantir              

l’èxit escolar. Aquesta tasca s’ha impulsat des de les tutories i des de l’equip directiu. Els                

tutors han mantingut un constant vincle amb les famílies amb l'objectiu d’informar sobre el              

procés d’aprenentatge i d’integració dels alumnes al centre i reconduir conjuntament aquells            

aspectes que impedeixen un bon progrés dels alumnes en tots els seus àmbits. La relació               

família-escola és indispensable per a una bona atenció de l’alumne i per establir pautes              

d’actuació comunes. Igualment des de l’equip directiu s’ha establert una constant           

comunicació amb l’associació de pares i mares que han treballat per a la millora del centre en                 

tots els seus aspectes. 

 

 



6. Agilitzar els processos de gestió acadèmica i administrativa reforçant l'ús de les            

TIC. 

L’ús de les TIC s’ha fet extensiu a tots els àmbits, tant als processos d’ensenyament com a la                  

gestió del centre. Queda encara un camí per recórrer en l’àmbit administratiu i la              

documentació pròpia d’un centre educatiu. La dotació d’una xarxa wi-fi més potent ha             

permès engegar un projecte tecnològic dins les aules aprofitant tots els recursos didàctics i de               

comunicació que ofereix. Amb tot, però, gran part de l’equipament informàtic del centre             

necessita millores ja que els aparells són antics i estan quedant obsolets, aquest serà per tant                

un dels objectius a millorar a llarg plaç que serà possible amb la col·laboració de               

l’administració educativa . 

7. Impulsar l'ampliació de l'oferta formativa del centre i al centre. 

Durant els quatre últims cursos escolars s’ha desenvolupat un pla de formació del professorat, 

a través del CEP de referència, consensuat al claustre un cop definides les necessitats de 

formació. Aquesta formació l’ha seguida un percentatge elevat dels professors i ha revertit en 

una millora de les capacitats docents, l’atenció emocional de l’alumnat i un canvi 

metodològic dins les aules. 

Per altra banda, des del curs 2019-2020 el centre compta amb un Projecte Erasmus+ KA1 de 

formació del professorat amb la línia de combatre l’abandonament escolar prematur que va 

lligat a la formació de centre. 

Pel que fa a l’augment de l’oferta formativa pels alumnes l’administració educativa ha 

anunciat la construcció d’un nou centre de formació professional adjacent a les instal·lacions 

de l’institut que en un futur proper permetria la continuïtat dels estudis de gran part de 

l’alumnat interessat en cursar estudis postobligatoris. 

 



 

6.3 Objectius per al nou període 

 

Seguint la línia establerta en l’anterior projecte de direcció i amb l’objectiu d’establir una 

continuïtat es reformulen alguns objectius i se n’estableixen de nous: 

1. Fomentar la cultura de l’esforç, la responsabilitat, l’autonomia dels alumnes, com a eines 

clau garantidores del seu èxit educatiu. 

2. Mantenir l’obertura del centre i la divulgació de la tasca educativa que s’hi duu a terme. 

3. Educar en valors per garantir un bon clima de convivència i un manteniment de les 

instal·lacions per al correcte desenvolupament de les activitats. 

4. Millorar les competències de l'alumnat per augmentar el seu rendiment acadèmic i educatiu i 

reduir l'abandonament escolar. 

5. Possibilitar la integració de tot l’alumnat al centre i l’atenció a les seves necessitats              

mitjançant el pla d’atenció a la diversitat. 

6. Potenciar la relació amb les famílies i la participació activa de l’alumnat com a factor 

integrador i d'èxit escolar. 

7. Millorar la gestió acadèmica i administrativa i el traspàs d’informació mitjançant l'ús de les 

TIC. 

8. Continuar amb l'oferta formativa al centre i pel centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Pla d’actuació 

 

OBJECTIU 1: Fomentar la cultura de l’esforç, la responsabilitat, l’autonomia dels alumnes, com a eines clau garantidores del seu èxit 

educatiu. 

Estratègies 

1.1 Dinamitzar una junta de delegats activa i participativa. 

1.2 Establir un pla d’acció tutorial basat en l’educació socioemocional dels alumnes. 

1.3 Definir un pla d’orientació acadèmica i professional per atendre les demandes dels alumnes  

1.4 Establir unes normes de funcionament al ROF on els alumnes siguin un element clau de dinamització. 

1.5 Mantenir una comunicació fluïda amb les famílies. 

1.6 Fomentar el sentiment de pertinença dels alumnes al centre per tal d’afavorir la bona convivència i una clima motivacional 

d’aprenentatge. 

1.7 Implicar els alumnes en la presa de decisions que afecten la comunitat educativa 

Línies d'actuació  Temporalització  Indicadors  

Revisió del pla d’acció tutorial i seqüenciació d’activitats per cursos  Inici de curs  Relació d’activitats a la memòria del PAT. 

Concreció d’un calendari de reunions amb la junta de delegats  Inici de curs 
Grau de participació i satisfacció dels 

alumnes 

Revisió del ROF amb la participació dels alumnes  Primer trimestre  Índex de decisions compartides 

    

Establiment de vies de comunicació constants amb les famílies  Tot el curs escolar  Memòria dels tutors i equip docent 

Responsables 

Equip directiu, tutors, claustre de professors, junta de delegats d’alumnes. 

Recursos 

PAT, POAP, web del centre, xarxes socials 

Instruments d’avaluació 

Memòria del PAT, Memòria General Anual 

 



OBJECTIU 2: Mantenir l'obertura del centre i la divulgació de la tasca educativa que s'hi duu a terme. 

Estratègies 

1.1 Aprofitar l’oferta cultural, artística, esportiva i mediambiental que ofereix el municipi d’Alcúdia i la comunitat de les Illes Balears. 

1.2 Treballar per mantenir un centre arrelat al poble d’Alcúdia, compromès amb la llengua, la cultura i les tradicions de Mallorca i les 

Illes Balears. 

1.3 Establir una comunicació fluida amb les institucions del municipi. 

1.4 Participar en certàmens, premis o concursos convocats a nivell local, autonòmic i estatal. 

1.5 Impulsar metodologies d’ensenyament que no es centrin exclusivament en l’espai-aula. 

1.6 Internacionalitzar el centre obrint-lo a Europa, per esdevenir un referent de bones pràctiques educatives mitjançant el projecte 

Erasmus +. 

Línies d'actuació  Temporalització  Indicadors  

Participació en les activitats organitzades al municipi per part de les institucions  

  municipals i les organitzacions empresarials. Tot el període 
Relació d’activitats a la memòria de la 

Comissió d’extraescolars. 

Organització d’una diada de portes obertes al centre.  Tercer trimestre 
Grau de participació i satisfacció dels 

participants 

Elaboració d’un anuari de divulgació de les activitats del centre.  Final de cada curs escolar   

Confecció d’un fulletó informatiu amb l’oferta formativa del centre  Segon trimestre   

Concreció d’un calendari de sortides i activitats per la comarca segons l’oferta.   Inici del curs escolar   

Organització d’intercanvis d’alumnat a nivell estatal i/o internacional.  Segons oferta   Memòria dels departaments didàctics 

Creació de la figura dels coordinadors del projecte Erasmus+  Inici del curs escolar  Memòria del projecte i intercanvis realitzats 

Celebració activa de les festes i tradicions pròpies. 
Dies festius assenyalats a la 

comarca 
Índex de participació a la memòria del PAEC 

Manteniment l’intercanvi amb els centres educatius de Catalunya i Alemanya     

Responsables 

Claustre de professors, coordinador/a extraescolars, coordinadors de projectes d’intercanvi. 

Recursos 

Web del centre, programes internacionals, agenda d’actes de l’ajuntament, anuari del centre, xarxes socials 

Instruments d’avaluació 

Memòria de la comissió d’extraescolars, Memòria General Anual, Memòria de les coordinacions de projectes de centre 

 



 

OBJECTIU 3: Educar en valors per garantir un bon clima de convivència i un manteniment de les instal·lacions per al correcte 

desenvolupament de les activitats. 

Estratègies 

2.1 Compartir i respectar els mateixos valors fonamentals a l’educació de l’alumnat per tots els membres de la comunitat educativa. 
2.2 Valorar la disponibilitat d’ús públic de les instal·lacions i els recursos que tenim al nostre abast i la seva conservació. 

2.3 Fomentar la responsabilitat individual per a la contribució del benestar col·lectiu. 

2.4 Revisar el pla de convivència per impulsar el pla de mediació escolar. 

2.5 Coordinar protocols d’actuació amb la policia local del municipi. 

Línies d'actuació  Temporalització  Indicadors  

Desenvolupament d’un Pla d’Acció Tutorial fonamentat en l’educació socioemocional dels alumnes.  Primer any 

Reducció en un 15% les ràtios per faltes de 

disciplina 
Intervenció immediata dels responsables en la gestió de conflictes.  Tot el període 

Manteniment del pla de mediació escolar.  Segon any 

Utilització de l’aula d’atenció individualitzada per garantir un clima favorable a les aules i per 

atendre a l’alumnat disruptiu en cas de necessitat. 
Tot el període 

Relació d’alumnat al registre trimestral de l’aula 

de convivència 

Elaboració d’un protocol de bones pràctiques per part de l’alumnat.  Segon any 

Grau de conservació de les instal·lacions  Ampliació del pla de manteniment del centre.  Segon any 

Consolidació del treball iniciat a la comissió de medi ambient.  Tot el període 

Responsables 

Equip directiu, tutors, professorat, Policia tutor, coordinadora de convivència. 

Recursos 

Pla d’acció tutorial, ROF, pla de manteniment, pla de convivència. 

Instruments d’avaluació 

Estadístiques convivència, Registre de desperfectes del pla de manteniment 

 
 
 
 
 



OBJECTIU 4: Millorar les competències de l'alumnat per augmentar el seu rendiment acadèmic i educatiu i reduir l'abandonament escolar. 

Estratègies 

3.1 Situar l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge. 
3.2 Transformar el model d’aprenentatge en un model d’educació inclusiva per donar resposta a la diversitat. 

3.3 Promoure iniciatives educatives innovadores. 

3.4 Establir uns itineraris clars pels alumnes en funció de les seves competències i preferències. 

3.5 Obtenir millors resultats acadèmics en les matèries lingüístiques impulsant estratègies i iniciatives amb la “participació” de totes les àrees 
3.6 Aplicar metodologies d’ensenyament més motivadores per l’alumnat. 

3.7 Reforçar l'ús de les TIC com a recurs didàctic. 

3.8 Redactar un pla d’acció per a combatre l’abandonament escolar prematur. 

Línies d'actuació  Temporalització  Indicadors  

Assignació de tutories al professorat més experimentat i amb estabilitat al centre.  Inici de curs 
Millora dels resultats acadèmics en un 5%. 

 
Millora dels resultats proves externes un 5%. 

Posada en marxa d’un Pla d’Acció Tutorial coordinat a cada etapa.  Primer any 

Continuació del programa de coordinació entre primària i secundària.  Tot el període 

Manteniment del programa de coordinació entre ESO i batxillerats amb l’altre IES del municipi.  Tot el període   

Elaboració d’un Projecte d’Intervenció Educativa segons les necessitats del centre.  Primer any  Disminució de ratios 

     

Creació d’un banc de recursos didàctics en xarxa disponibles a l’abast dels alumnes  Tot el període   

Foment de la participació en premis i programes educatius i reconeixement als grups amb millors 

resultats. 
Tot el període 

Relació de programes a les memòries 

departaments didàctics i PAEC 

Aplicació d’un protocol clar d’intervenció amb les famílies per evitar situacions d’absentisme 

perllongat i abandonament escolar prematur. 
Primer any 

Descens de les dades d’absentisme 

 

Responsables 

Tutors, equip docent, equip directiu, professorat de suport, orientador/a. 

Recursos 

PCC, PAT, PIE, programacions didàctiques, gestib, serveis socials del municipi 

Instruments d’avaluació 

Informes d’avaluació, Estadístiques absentisme, Memòria general anual 

 



OBJECTIU 5: Possibilitar la integració de tot l’alumnat al centre i l’atenció a les seves necessitats mitjançant el pla d’atenció a la                                          

diversitat. 

Estratègies 

4.1 Potenciar l’aula UEECO com a element integrador i característic del centre. 

4.2 Aplicar el Pla d’atenció a la diversitat. 

4.3 Modificar l’estructura i l’organització de les aules per aplicar metodologies més actives. 

4.4 Optimitzar la utilització de totes les eines, recursos i estris dels que disposa el centre. 

4.5 Establir una relació estreta amb les institucions del municipi pel funcionament dels programes compartits. 

4.6 Focalitzar els recursos humans en els grups i alumnes que requereixin una major atenció 

4.7 Aconseguir una educació inclusiva real, amb l'equitat com a màxima, tenint en compte la diversitat de l'alumnat 

 

Línies d'actuació  Temporalització  Indicadors  

   

 

Distribució d’agrupaments heterogenis de l’alumnat.  Inici de curs 

Inclusió de les mesures d’adaptació curricular a les programacions d’aula.  Tot el període 

Manteniment dels programes d’intervenció socioeducativa i programes PMAR.  Tot el període 

Obertura de l’aula UEECO i inclusió del seu alumnat en les activitats escolars i extraescolars del 

centre. 
Tot el període 

Grau de participació dels alumnes de l’aula 

UECCO 

Creació d’un banc de recursos didàctics en xarxa disponibles a l’abast de tots els alumnes per 

atendre els diferents ritmes d’aprenentatge. 
Tot el període 

Grau d’utilització dels recursos 

Dotació dels recursos necessaris a les aules ordinàries i específiques (adaptacions d’accés).  Tot el període 

        Continuació  del programa PAE, tallers de català i taller de suport educatiu  Tot el curs escolar  resultats acadèmics dels alumnes del programa 

Responsables 

Tutors, equip docent, equip directiu, departament de llengües estrangeres, departament d’orientació. 

Recursos 

PCC, PAD, PIE, programacions didàctiques, gestib. 

Instruments d’avaluació 

Memòria departament d’orientació, Memòria General anual, Memòria PAE 

 



 
OBJECTIU 6: Potenciar la relació amb les famílies i la participació activa de l’alumnat com a factor integrador i d'èxit escolar. 

Estratègies 

5.1 Col·laborar activament amb les famílies en totes les activitats que permetin la realització d’actes conjunts. 

5.2 Fomentar la participació constant de les famílies en l’educació dels seus fills com a factor essencial per la seva formació com a 

persones. 

5.3 Establir una comunicació fluida i constant amb l’AMIPA del centre. 

5.4 Donar rellevància a la figura del delegat de curs i dinamitzar la junta de delegats. 

5.5 Fomentar en la comunitat educativa el sentiment de pertinença al centre. 

Línies d'actuació  Temporalització  Indicadors  

Concreció d’un calendari de reunions amb els representants de l’AMIPA.  Inici de curs escolar 
Enquesta de valoració per part de les 

famílies 

Revisió del protocol d’acollida a l’alumnat nouvingut.  Inici del primer any 

Enquesta de valoració per part dels alumnes Elecció del delegat de curs  Primer trimestre 

Concreció d’un calendari de reunions amb els delegats de curs.  Primer trimestre 

Reconeixement públic de la participació dels alumnes en les activitats del centre.  Tot el període 
Grau de satisfacció de l’alumnat en les 

activitats realitzades 

Manteniment del programa de dinamització de la biblioteca.  Primer any 

Índex de participació de l’alumnat en les 

activitats del centre 

Manteniment de l’acte de comiat dels alumnes que finalitzen la seva educació al centre.  Final del curs 

Consolidació del concurs d’agenda escolar.  Segon trimestre 

Manteniment dels tallers i les lligues esportives durant els temps d’esplai.  Tot el període 

Responsables 

Equip directiu, tutors, orientador/a, delegats de curs, AMIPA. 

Recursos 

Festa de graduació, actes públics, Pla d’acció tutorial, web del centre. 

Instruments d’avaluació 

Memòria General anual 

 



OBJECTIU 7:  Millorar la gestió acadèmica i administrativa i el traspàs d’informació mitjançant l'ús de les TIC.  

  6.1 Agilitzar els processos de traspàs d’informació i de gestió acadèmica i administrativa 

Estratègies 

6.2 Unificar i concretar la documentació amb la finalitat d’evitar la paperassa excessiva. 

6.3 Millorar el disseny i les aplicacions de la web del centre. 

6.4 Optimitzar el temps de duració de les reunions establint un ordre del dia clar i concret. 

6.5 Gestionar la possibilitat de renovar els medis informàtics obsolets. 

6.6 Revisar, redactar i actualitzar els documents propis de gestió del centre. 

6.7 Aconseguir l’actualització informàtica de les eines bàsiques de gestió del professorat i l’aula 

 

Línies d'actuació  Temporalització  Indicadors  

Creació de models de documents estandaritzats. 

Primer any 

 

Utilització del logotip del centre en tots els documents oficials.   

Dotació informàtica de la biblioteca del centre i dels departaments didàctics.  Primer i segon any 
Índex de connectivitat i utilització dels 

recursos informàtics. 
Utilització de les eines Google i inclusió de noves aplicacions a la web.  Tot el període 

Publicació de les convocatòries de reunions amb la suficient antelació.  Inici del curs escolar 
Grau de satisfacció del professorat en la 

comunicació interna 

Revisió dels documents propis del centre per adaptar-los a la normativa vigent.  Primer i segon any  Valor d’idoneïtat de les eines de gestió. 

Redacció d’un PEC que englobi tots els altres documents propis del centre.  Primer i segon any   

Ampliació de la base de dades pels tutors on es centralitzi la informació pertinent dels alumnes.  Primer i segon any   

Responsables 

Equip directiu, secretari, coordinador TIC, tutors. 

Recursos 

Web del centre, servidor de domini, documents de gestió 

Instruments d’avaluació 

Memòria del projecte TIC, Memòria general anual 

 
 



OBJECTIU 8: Continuar amb l'oferta formativa al centre i pel centre. 

Estratègies 

7.1 Mantenir la figura del coordinador de formació. 

7.2 Divulgar tota la informació referent a l’especialització del professorat. 

7.3 Facilitar la formació permanent del professorat del centre, per al centre i al centre. 

7.4 Realitzar un anàlisi exhaustiu de les necessitats amb la participació de tot l’equip educatiu. 

7.5 Dissenyar un pla de formació anual al centre. 

Línies d'actuació  Temporalització  Indicadors  

Elaboració d’una enquesta anual a les famílies i els alumnes sobre les seves preferències 

acadèmiques i professionals dels seus fills. 
Primer any  Resultats de les enquestes. 

Comunicació fluida amb els centres de professorat CEP.  Tot el període 
Índex de participació del professorat en les 

activitats formatives 

 

Enquesta al professorat del centre sobre les seves preferències formatives. 
Primer any 

Grau de satisfacció del professorat dels 

cursos realitzats 

Actualització constant del panell informatiu de formació de la sala de professorat.  Tot el període   

Concreció de les necessitats del centre pel que fa a recursos humans i materials.  Primer any   

Responsables 

Equip directiu, coordinador/a de formació. 

Recursos 

Conselleria d’Educació, Centres del professorat, programa de formació permanent del professorat, taulell informatiu, google drive 

Instruments d’avaluació 

Memòria general anual 

 



7. Sistema d’avaluació

Tot projecte precisa d’una constant reflexió i autoanàlisi durant la seva posada en marxa. Al

pla estratègic del centre s’han definit els principals indicadors i instruments d’avaluació que

ens permetran aportar informació sobre el grau de compliment dels objectius fixats.

L’avaluació quantitativa ens donarà una sèrie de dades estadístiques sobre els resultats

aconseguits mentre que l’avaluació qualitativa serà processal i ens informarà de la idoneïtat

de les accions que s’hagin pres sobre el clima del centre, la cohesió d’equips i la consolidació

de grups de treball entre d’altres. Es realitzarà una avaluació trimestral i una avaluació anual

al final de cada curs escolar i serà a la Memòria General Anual el principal instrument on es

reflectiran les dades que ens permetran reconduir les accions per intentar assolir la màxima

rendibilitat en el treball. Així mateix seran els òrgans col·legiats del centre i el departament

d’inspecció educativa el que vetllaran pel compliment de les directrius establertes en aquest

projecte i el seu efectiu compliment.

8. Proposta d’equip directiu

Directora: Cristina Moyà Company, professora de Biologia, amb un antiguitat de 20 anys en

el cos de professors d’ensenyament secundari treballant a diferents centres de la comunitat.

Ha estat cap d’estudis de secundària al Col·legi Manjón de Palma per un període de 4 anys,

coordinadora de primer cicle a l’IES Pau Casesnoves i cap de departament de biologia a l’IES

Port d’Alcúdia. Actualment exercint el càrrec de directora d’aquest centre.

Cap d’estudis: Eulàlia Maria Carbonell Ferriol, professora de Llengua Catalana i literatura

i titulada del Màster Universitari d’Educació i TIC (E-Learning) per la UOC. Ha



desenvolupat la seva tasca des de l’any 2009 a diversos centres i a l’IES Port d'Alcúdia.

Actualment té la seva destinació definitiva a IES Albuhaira (Muro) però treballa en comissió

de serveis a l’IES Port d’Alcúdia exercint el càrrec de cap d’estudis.

Secretària:  Francisca Vallori Ginard

Cap d’estudis adjunt: Agustí Rofes Riusech


