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1.- PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 

1.1. MISSIÓ: 
 

La Missió de les escoles corazonistes i per tant la nostra pròpia és la següent (extret del Caràcter propi 
de la Congregació): 
El principal objectiu, en el nostre projecte educatiu, és la formació integral de l'alumne, el marc bàsic 
és la  família. Potenciem els aspectes fonamentals de la persona: 

● El seu desenvolupament humà. 
● La seva inserció social com a agent de transformació per millorar l'entorn en què viu. 
● La seva dimensió transcendent, que li obre a la realitat de Déu 

 
1.2. VALORS:  
 

En síntesi, volem que l'alumne se senti feliç en el seu treball, en les relacions amb els professors i 

companys, i, en general, en totes les activitats que constitueixen la vida del Centre. Tenint en compte 

l'alumne, el món i la cultura en la qual està inserit, i mirant al futur, volem que la línia pedagògica dels 

nostres Centres: 

● Cultivi el desenvolupament harmònic de l'home en totes les seves dimensions. 
● Aculli i acompanyi a cadascun dels alumnes. 
● Fomenti la iniciativa, la creativitat i la recerca personal de veritats i certeses, de manera que 
s'ajudi l'alumne a seguir en el futur amb aquesta mateixa inquietud. 
● Afavoreixi la reflexió i el silenci interior. 
● Promogui l'ús dels nous mètodes i tècniques educatives, les noves tecnologies, segons ho 
demana el progrés de la cultura i de la societat. 
● Eduqui per al temps lliure i el seu aprofitament. 
● Doni especial importància al cultiu de la intel·ligència, a la formació de la voluntat i potenciï 
l'adequat exercici i desenvolupament de la memòria, mitjançant les oportunes tècniques d'estudi i 
de treball. 
● Estimuli un aprenentatge basat en l’interès i la motivació constant, però sense excloure 
l'esforç en el treball individual i de grup. 
● Ajudi a comprendre i acceptar les regles del treball en equip: respecte, ordre i autodisciplina. 
● Capaciti per a la presa de decisions, exercitant l'alumne en l'anàlisi, la crítica i el 
discerniment. 
● Presenti els sabers amb caràcter dinàmic, preparant l'alumne per a l'evolució i el canvi com 
a constants de la vida en tots els aspectes. 
● Eduqui per a la pau, la cooperació, la solidaritat entre els pobles, en el respecte a la 
pluralitat cultural, lingüística, etc. 
● Busqui crear un ambient senzill, de família, treball en equip, amb una relació compartida i 
fraterna que s'obre a la solidaritat amb tots. 

 
1.3. VISIÓ:  
Una escola oberta que capaciti a TOTS ELS ALUMNES independentment dels seus condicionats personals 

o socials alumnes per a tenir les competències necessàries per a integrar-se al segle XXI, entenent 

aquestes en el sentit més ampli: competències comunicatives, matemàtiques, artístiques, musicals, 

científiques, socials; però també la capacitat d’aprendre motivats de forma autònoma i responsable, 

amb capacitat per treballar satisfactòriament en grup i amb un bon domini de tot tipus d’eines digitals, 

que siguin funcionalment trilingües i tinguin coneixements suficients d’una quarta llengua, i amb un 

correcte equilibri emocional fonamentat en un adient coneixement d’un mateix i dels altres, que els 

permeti obrir portes a la transcendència. 
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2.-  DEFINICIÓ DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS D’ÍTACA 22 

1. MILLORA DELS RESULTATS ESCOLARS 

1.1. OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.1: ACONSEGUIR UNA INCLUSIVITAT REAL QUE PERMETI GARANTIR L’ÈXIT 

ESCOLAR DE TOTS ELS ALUMNES, REORGANITZANT ELS RECURSOS DE L’ESCOLA PER POTENCIAR 

L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  
1.1.1. Reorganitzar i optimitzar els recursos del Departament d’Orientació 

1.1.2. Creació de nous protocols  del departament que millorin la gestió dels NEE 

1.1.3. Revisió de les mesures universals d’atenció a la diversitat 

1.1.4. Revisió de les mesures específiques d’atenció a la diversitat 

1.2. OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.2: DESENVOLUPAR L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL COM A MOTOR DE 

CANVI EN LA METODOLOGIA DIDÀCTICA 
1.2.1. Nova programació escolar realitzada per àmbits, no per departament ni per matèries 
1.2.2. Revisió i actualització dels instruments d’avaluació 
1.2.3. Revisió i creació d’un nou butlletí de qualificacions més qualitatiu i competencial. 

1.3.  OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.3: AMPLIAR LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ESCOLA 
1.3.1. Augment de l’horari en llengua anglesa 

1.3.2. Potenciació de la figura de l’auxiliar de conversa 

1.3.3. Augment de les experiències internacionals o immersives 

1.4. OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.4: ORIENTAR L’APRENENTATGE AL MERCAT LABORAL DEL 2038 

1.4.1. Lluita contra els estereotips de gènere 

1.4.2. Programació d’activitats TAC a totes les matèries 

1.4.3. Potenciació de la robòtica, la programació i el disseny 3D 

1.4.4. Potenciació dl treball en equip i les exposicions orals 

 

2.  MODERNITZACIÓ ORGANITZATIVA 
2.1. OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.1: EVOLUCIONAR LES ESTRUCTURES CAP A UN MODEL DESCENTRALITZAT 

2.1.1. Replantejament de les estructures de centre: equips, càrrecs, funcions... 

2.1.2. Creació de protocols d’actuació 

2.1.3. Millora de la relació amb la xarxa corazonista 

2.2. OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.2: CREAR UN PLA DE MÀRKETING PER A MODERNITZAR LA IMATGE  

2.2.1. Modernitzar la imatge de l’escola 

2.2.2. Millora de la comunicació interna 

2.2.3. Disseny del pla de marketing 

2.3. OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.3: REORIENTAR L’ACCIÓ PASTORAL A LA REALITAT DEL SEGLE XXI 

2.3.1. Realització de celebracions del segle XXI 

2.3.2. Revisió i actualització de les classes de religió 

2.3.3. Potenciar i consolidar la Missió Compartida al centre i la xarxa corazonista 

2.4. OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.2: MILLORAR L’OFERTA ESCOLAR I EXTRAESCOLAR 

2.4.1. Estudi per a millorar l’oferta extraescolar 

2.4.2. Estudi per a millorar l’oferta escolar 
 

3.- MAPA SEGONS ELS OBJECTIUS DEL PLA ANUAL 2019-20 
Aquesta memòria representa la primera del nou Pla Estratègic, Ítaca 22. Enguany amb la majoria dels objectius no 

assolits o sense haver estat avaluats. 
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OBJECTIUS ANUALS 

CURS: 2019-20 

EQUIPS DE TREBALL: CURRÍCULUM   

DATA: NOVEMBRE 2020 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIU ACTUACIONS CRITERI D’ASSOLIMENT Evidències 

MILLORA DELS 

RESULTATS:  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

1.1: ACONSEGUIR UNA 

INCLUSIVITAT REAL 

1.1.3 Revisió de les 

mesures universals 

d’atenció a la diversitat 

Especificar a les noves programació d’aula 

les mesures d’ATD tant per alumnes d’alta 

capacitat com pels que presenten 

dificultats d’aprenentatge. 

 

 

El 100% de les noves 

programacions inclouen l’ATD 

No s’ha pogut 

complir a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

MILLORA DELS RESULTATS  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

1.2: DESENVOLUPAR 

L’AVALUACIÓ 

COMPETENCIAL 

1.2.1.Nova programació 
escolar realitzada per 
àmbits, no per 
departaments ni per 
matèries 

- Creació comissions a primària de 

Llengua Catalana i  Medi . 

- A l’ESO revisar i adaptar les 

programacions de les 3 llengües al 

currículum actual.  

- A  primària revisar i adaptar Llengua 

catalana i Medi. 

- Ed.Física a totes les etapes. 

 

 

 

 

- Noves programacions fetes a 

01/09/2020 (ESO, EP i EF) 

 

No s’ha pogut 

finalitzar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

1.2.2.Revisió i 
actualització dels 
instruments d’avaluació 

- Fer ús de les rúbriques en tot el procés 

d’avaluació tant en els projectes com a la 

resta d’àrees. 

-Dedicar un mínim d’una reunió trimestral 

de cicle a reflexionar sobre el nou model 

d’avaluació 

- Compartir amb l’alumne els criteris 

d’avaluació a l’inici del procés i tenir-los 

disponibles. 

- Implementar com a mínim una 

rúbrica a cada UD de les diferents 

àrees i projectes (Assoliment del 

70%) 

 

 

- Penjar el suro plataforma els 

Criteris d’Avaluació de tot el curs 

de totes les matèries (ESO = 100% 

i EP = 75%) 

Sí, 70% 

 

Es van dedicar 3 

sessions i un 

claustre. 

 

A Primària, 50%. 

A l’ESO, 75% 

 

1.2.3 Revisió i creació 
d’un nou butlletí de 
qualificacions més 
qualitatiu i competencial. 

Donar i   Donar informació concreta i rellevant 

sobre l’aprenentatge de l’alumne 

consensuada a les diferents etapes. 

- Fer visibles les dimensions a tots 

els butlletins (100% butlletins).                                    

- Fer com a mínim un comentari 

qualitatiu de millora a cada 

dimensió (100% butlletins).                                    

Sí, a partir del 2n 

trimestre. 

 

Sí, a partir del 1r 

trimestre. 

MILLORA DELS RESULTATS  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

1.4: ORIENTAR 

L’APRENENTATGE AL 

MERCAT LABORAL DEL 

2038 

 

1.4.4 Potenciació del 

treball en equip i les 

exposicions orals 

 

- Fer servir diferents tècniques de treball 

cooperatiu. 

 

 

 

 

 

- Oferir diferents formats d’exposició oral 

tant davant dels pares com a l’aula. 

- Fer servir la tècnica del 

trencaclosques (grup d’experts) i 

una altra a determinar en dos dels 

tres projectes int. (66% dels 

projectes) 

- Oferir una novetat a, com a 

mínim, una exposició final de 

projecte que impliqui la 

participació de les famílies (33% 

dels projectes).  

Només es va 

poder fer un 

projecte a causa 

de la COVID 

 

No s’ha pogut 

complir a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

     Carme Serrat Torner       Xavier Portal Torices 

 

Coordinadora de Currículum      Director del centre 

  



            
        MEMÒRIA ANUAL 19-20 
 

  

6 
 

 

OBJECTIUS ANUALS 

CURS: 2019-20 

EQUIPS DE TREBALL: DEPT. ORIENTACIÓ  

DATA: NOVEMBRE 2020 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIU ACTUACIONS CRITERI D’ASSOLIMENT Evidències 

MILLORA DELS 

RESULTATS:  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

1.1: ACONSEGUIR UNA 

INCLUSIVITAT REAL 

1.1.1 Reorganització dels 

recursos del departament 

d’orientació 

1. Reorganitzar la CAD amb més 

recursos humans. 

2. Clarificar  la funció i les tasques 

dels membres de la CAD.  

Treure més d’un 3,5/5  

a les enquestes de 

satisfacció de pares, 

mestres i ED sobre l’AD  

No s’ha pogut 

avaluar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

1.1.2 Creació de protocols i 
documents del 
departament 

1. Revisió del model PI. 

2. Revisió  del protocol per fer 

demandes d’atenció.  

3. Creació d’un protocol de relació-

coordinació amb professionals i 

Equips externs. 

Protocols dissenyats i 

divulgats al claustre 

abans de finalitzar el 1r 

Trimestre. 

• Model PI revisat al 

finalitzar el 1r 

trimestre. 

Està revisat, però 

no divulgat, es va 

ajornar i no es va 

poder fer a causa 

de la COVID. 

Pendent per a 

futures PGA. 

1.1.4 Revisió de les mesures 
específiques d’atenció a la 
diversitat 

1. Avaluació a final de curs dels canvis 

organitzatius  implantats  per 

aquest any a la CAD. 

2. Revisió i avaluació de l’evolució 

dels alumnes amb NESE. 

Qualificació alumnes 

amb NEE > 0.5 

respecte al curs 

anterior 

No s’ha pogut 

avaluar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

Lídia Sánchez Palomo       Xavier Portal Torices 

 

Coordinadora dept. Orientació      Director del centre 
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OBJECTIUS ANUALS 

CURS: 2019-20 

EQUIPS DE TREBALL: INNOVACIÓ 

DATA: NOVEMBRE 2020 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIU ACTUACIONS 
CRITERI D’ASSOLIMENT 

Evidències 

MILLORA DELS RESULTATS 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.4: 

ORIENTAR 

L’APRENENTATGE AL 

MERCAT LABORAL DEL 2038 

 

 1.4.1 Lluita contra 

els estereotips de 

gènere 

Potenciació de la participació en 

concursos de robòtica i 

programació entre els dos sexes a 

parts iguals 

Participació de mínim 25% 

de noies en els concursos 

que ens haguem presentat 

fins el juny del 2020 

Sí, 100% es va 

complir als concursos 

que no es van 

suspendre. 

60% noies finalistes 

1.4.2 Programar 

activitats tac a totes 

les matèries 

Crear  horaris per tal que tots els 

cursos disposin d’una hora 

setmanal a EP d’ús dels ipads 

durant el curs 2019-20 

 

Introducció de l’Ipad a l’acabar el 

2n trimestre a tots els cursos d’EI 

 

 

Consolidar l’utilització de l’ipad o 

les TAC en un dels 3 projectes del 

curs a CI i P5.  

 

 

Utilització d’un nou dispositiu en 

mínim un dels tres projectes del 

curs a CM i CS. 

 

 

Utilització de 

l’Ipad/ordinador/Chromebook i 

recursos TAC en l’Atenció a la 

diversitat 

 

 

 

Satisfacció a 5è EP d’alumnes, 

famílies i mestres satisfacció de 4 

sobre 5 en l'ús del Chromebook i 

GSuite.  

 

Horari a EP fet al novembre 

del 2019 

 

 

 

Horari fet a EI el gener del 

2020 

 

 

Que tots els cursos de CI i P5 

ho hagin realitzat el juny del 

2020 

 

Que tots els cursos de CM i 

CS hagin utilitzat un nous 

dispositiu en un dels 

projectes el juny del 2020 

 

 

Haver utilitzat 

ipads/ordinadors/Chromebo

ok i recursos TAC amb els 

alumnes amb NEE  el juny 

del 2020 

 

Grau de satisfacció 4/5 

alumnes, famílies i mestres 

de 5è EP el juny del 2020 

 

Sí, complert 

 

 

 

 

L’horari sí, però no es 

va poder aplicar. 

 

 

No s’ha pogut 

realitzar a causa de la 

COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 

Sí, com a mínim el 

projecte que es va 

fer durant el 

confinament. 

 

 

 

Sí, complert  a partir 

de 3r i 4t 

 

 

 

No s’ha pogut 

avaluar a causa de la 

COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Potenciació de 

robòtica, 

Revisió de la programació de 

robòtica i introducció de projectes 

oberts i reptes relacionats amb el 

Programació revisada i 

modificada amb la 

incorporació dels nous 

 

Sí, es va revisar.  
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programació i 

disseny 3D 

temari de classe i utilitzant el 

mètode científic a partir de CM 

 

 

 

 

 

Revisió i reprogramació de la 

robòtica i la programació a tots els 

cursos de l’escola 

 

 

 

Introducció i utilització de noves 

eines de programació diferents de 

l’Scratch a 6è EP 

 

 

 

 

 

Introducció del LegoWeDo a 2n EP 

 

 

 

 

 

Ampliar el material de robòtica a 

EI. Ampliar el nombre de robots a 

EP i ESO 

 

 

Participar en un concurs de 

programació a Cicle Superior 

 

projectes des de 3r EP el 

juny del 2020 

 

Nova programació revisada 

el juny del 2020 

 

Haver treballat programació 

amb un entorn diferent 

d’Scratch a juny del 2020 

 

Adquirir 5 LegoWeDo abans 

del gener del 2020 

 

Haver ampliat el material de 

robòtica abans del juny 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haver participat amb un 

equip a juny del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

No s’ha pogut  

 

complir a causa de la  

 

COVID-19. 

 

Pendent per a  

 

futures PGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No s’ha pogut 

complir a causa de la 

COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

1.4.4 Potenciació del 

treball equip i les 

exposicions orals 

Presentació interna d’un projecte 

P3-P4 i P5-1r EP 

Haver realitzat les 

presentacions el 3r 

trimestre del curs 2020 

No s’ha pogut 

complir a causa de la 

COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 
Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

 
 
 
 
     Oriol Ricart Toledo       Xavier Portal Torices 
 
 
 
 
Coordinador d’Innovació       Director del centre 
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OBJECTIUS ANUALS 

CURS: 2019-20 

EQUIP DE TREBALL: TAC 

DATA: NOVEMBRE 2020 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIU ACTUACIONS 
CRITERI 

D’ASSOLIMENT 
Evidències 

 

MILLORA DELS RESULTATS 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.4: 

ORIENTAR 

L’APRENENTATGE AL 

MERCAT LABORAL DEL 2038 

1.4.3 Potenciació de 

robòtica, programació i 

disseny 3D 

Disposar d’un servidor propi per 

encabir projectes pedagògics i de 

màrqueting (antics alumnes) 

 

Posada en 

funcionament del 

servidor .Data 

Màxima 1 

desembre 

Sí, complert 

1.4.4 Formar professors 

Google i iPad 

Curs per nivells en GSuite i iPads (Fons 

Europeus) 

Curs administració GSuite 

Realització del curs 

70% del claustre 

en data màxima 1 

juliol 29 

No s’ha pogut 

finalitzar a causa de 

la COVID-19. 

(fetes un 66% de les 

hores pel 90% del 

claustre) 

 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

 

 

Albert Maristany Borge      Xavier Portal Torices 

 

 

 

   Coordinador TAC        Director del centre 
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OBJECTIUS ANUALS 

CURS: 2019-20 
EQUIP DE TREBALL: LLENGÜES ESTRANGERES 

DATA: NOVEMBRE 2020 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIU ACTUACIONS 
CRITERI D’ASSOLIMENT 

Evidències 

 

MILLORA DELS RESULTATS 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.3: 

AMPLIAR LA 

INTERNACIONALITZACIÓ  

 

1.3.1 Augment de 

l’horari en llengua 

anglesa 

-Augment d´una hora setmanal a 

Infantil. 

 

 

-De 3r a 6è continuar amb 

“ENGLISH FOR ALL” Conservant el 

desdoblament. 

 

-Fer alguna lectura en anglès. CM  i 

CS. 

 

-Speaking amb desdoblament a 4t 

d´ESO. 

 

 

 

Grau de satisfacció pares i 

professors 3,5/5 

 

Grau de satisfacció 

alumnes i professors 3,5/5  

 

Grau de satisfacció 

alumnes i professors 3,5/5 

 

Grau de satisfacció 

alumnes i professors 3,5/5 

 

S’ha fet però no 

s’ha pogut 

avaluar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

1.3.2 Potenciació de la 

figura de l’auxiliar de 

conversa 

 

Mantenir-la No s’ha pogut 

mantenir tot el 

curs a causa de 

la COVID va 

marxar al 

finalitzar el 

segon trimestre 

1.3.3 Augment de les 

experiències 

internacionals o 

immersives 

Potenciar l´intercanvi lingüístic 
mitjançant 

cartes amb altres escoles 
corazonistes 

Grau de satisfacció pares, 

alumnes i professors 3,5/5 

No s’ha pogut 

avaluar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 
Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

 
 
 

Paqui Muñoz Liñán      Xavier Portal Torices 
 
 

 
 

                    Coordinadora de llengües estrangeres                    Director del centre 
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OBJECTIUS ANUALS 

 
CURS: 2019-20 

EQUIP DE TREBALL: CONVIVÈNCIA 

DATA: NOVEMBRE 2020 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIU ACTUACIONS 
CRITERI 

D’ASSOLIMENT 
Evidències 

 

MILLORA DELS RESULTATS:  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.1: 

ACONSEGUIR UNA 

INCLUSIVITAT REAL 

1.1.4 Revisió de les mesures 

específiques d’atenció a la 

diversitat 

- Programar dinàmiques específiques 

de sensibilització dirigides al grup 

classe 

Dues sessions per 

trimestre 

Es van 

preparar però 

no es van 

realitzar. 

 

MODERNITZACIÓ 

ORGANITZATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.1: 

EVOLUCIONAR LES 

ESTRUCTURES CAP A UN 

MODEL DESCENTRALITZAT 

 

2.1.2 Creació de protocols 

d’actuació 

- Creació d’un protocol de 

prevenció, detecció i intervenció 

davant situacions de discriminació 

i/o d’assetjament per millorar la 

convivència i potenciar  la inclusió 

de tots els alumnes. 

-Revisió del protocol de mediació ja 

existent 

-Realització del nou 

protocol 

Abans de finalitzar el 

2n trimestre 

 

-Revisió i 

actualització del 

protocol de mediació 

Abans de finalitzar el 

1r trimestre 

Es va realitzar 

però no 

publicitar 

 

 

No es va 

finalitzar. Queda 

pendent. 

MODERNITZACIÓ 

ORGANITZATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.2: 

CREAR UN PLA DE 

MARKETING QUE 

MODERNITZI LA IMATGE 

EXTERIOR 

2.2.1  Modernitzar la 

imatge de l’escola 

-Informar a les famílies de les 

diferents accions que es porten a 

terme al centre  per fomentar una 

bona convivència (notícies a la 

plataforma, fotografies de les 

sessions, Portes obertes,...)  

 

 

 

Un cop al trimestre 

Vam haver de 

canviar i 

adaptar-nos a la 

situació del 

confinament 

intentant 

adaptar al món 

digital 

 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

 

 

 

  Inés Postigo       Xavier Portal Torices 

 

 

 

Coordinadora Convivència      Director del centre 
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OBJECTIUS ANUALS 

 

CURS: 2019-20 

EQUIP DE TREBALL: PASTORAL 

DATA: NOVEMBRE 2020 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIU ACTUACIONS 
CRITERI D’ASSOLIMENT 

Evidències 

 

MODERNITZACIÓ 

ORGANITZATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.3: 

REORIENTAR L’ACCIÓ 

PASTORAL A LA REALITAT 

DEL SEGLE XXI 

 

2.3.1. Realització de 

celebracions del segle XXI 

- Promoure les celebracions  on 

tinguin més cabuda la 

participació dels alumnes a 

través de dinàmiques i música 

per tal d’arribar millor a 

l’alumnat. 

 

-Vetllar per  a què les misses 

escolars siguin àgils i amenes. 

Treure més d’un 3,5/5  a 

les enquestes de 

satisfacció als alumnes 

sobre les diferents 

celebracions realitzades  

No s’ha pogut 

avaluar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

2.3.2 Revisió i actualització 

de les classes de religió 

-Abans de febrer haver dedicat 

alguna reunió de cicle a 

debatre com treballem la 

religió. L’equip de pastoral 

crearà una dinàmica per 

aquesta reunió per recollir 

totes les propostes, 

inquietuds… 

 

-Fer un buidatge de tots els 

cicles i presentar-lo  al 

professorat. 

 

-Un cop fet això, es dedicar una 

altra reunió de cicle per què 

cada etapa defineixi objectius 

concrets. 

 

 

 

Que s’hagin realitzat les  2 

reunions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que s’hagin definit els 

objectius en totes  etapes 

a 3 de juny 2020 

 

 

Es van fer tres 

sessions de 

preparació i un 

claustre ordinari 

es va dedicar al 

tema. 

 

 

 

 

 

Es va treballar 

però va faltar la 

redacció final a 

causa de la 

COVID. 

 

 

 

2.3.3 Potenciar i consolidar 

la Missió Compartida al 

centre i la xarxa 

corazonista 

Consolidar les trobades de 

missió compartida. Mínim 6 

trobades al llarg del curs. 

Definir un equip de missió 

compartida i les seves funcions. 

 

Que s’hagi  realitzat 6  

trobades. 

 

 

Que hi hagi un equip 

definit. 

No s’ha pogut 

realitzar les 6 a 

causa de la 

COVID-19. 

Vam realitzar 4. 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

 

 

 Maria del Mar Ribas       Xavier Portal Torices 

 

 

  Coordinador Pastoral      Director del centre 
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OBJECTIUS ANUALS 
CURS: 2019-20 

EQUIP DE TREBALL: COMUNICACIÓ 

DATA: NOVEMBRE 2020 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIU ACTUACIONS 
CRITERI 

D’ASSOLIMENT 
Evidències 

 

MODERNITZACIÓ 

ORGANITZATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.2: 

CREAR UN PLA DE 

MARKETING QUE 

MODERNITZI LA IMATGE 

EXTERIOR 

 

2.2.1  

Modernitzar 

la imatge de 

l’escola 

• Generar activitats obertes a tothom que modernitzin 

la imatge de l’escola i alhora esdevinguin una font de 

captació de nous clients: mindfulness (interioritat) 

concursos de gaming educatiu tipus Minecraft, 

xerrades sobre noves tendències educatives, 

programa dinamització lectura, esports, música 

(Coral), activitats vinculades al poble (neteja espais, 

creació de mapes enriquits, voluntariat, etc.) 

 

• Recopilar mitjançant formulari on line informació 

sobre els nostres exalumnes per tal de potenciar el 

sentiment de pertinença i alhora donar a conèixer 

exemples d’èxit professional, social i personal. 

 

• Seguir en la recerca d’idees (o pressupost)  per a la 

modernització del logo. 

 

• Millorar qualitativament la pàgina web i aprofitar-ne 

les potencialitats per promocionar i actualitzar la 

imatge del centre. Possibilitat d’editar-la en versió en 

castellà i en català. 

 

• Revisió i uniformització del material promocional 

 

3 activitats obertes 

al poble realitzades 

a 21 de juny de 

2020 

 

 

 

Formulari en 

funcionament maig 

2020. Mínim 5 

entrades agost 

2020 

 

Satisfacció amb el 

nou logo a tots els 

àmbits 3,75/5 

 

 

 

Actualitzat el Logo a 

desembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitzada la web 

a desembre 2019 

No s’ha pogut 

completar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

Només 1. 

 

 

No s’ha pogut 

completar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 

No s’ha pogut 

avaluar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 

El Logo es va 

finalitzar a 

novembre del 

2019 

 

 

No s’ha pogut 

finalitzar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 

 

Sí el vam 

actualitzar a 

gener del 2020. 
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2.2.2. Millora 

de la 

Comunicació 

interna 

• Calendari compartit per gestionar millor el flux 

d’informació. 

• Projecció externa i interna de totes les activitats 

acadèmiques que generin valor. Dosificar i repartir 

la informació per no generar inestabilitat en els 

fluxos (fets circumstancials ineludibles amb fets 

d’interès però deslligats de l’actualitat per evitar 

silencis perllongats). 

•  Conscienciar a tot el professorat i PAS sobre la 

importància de la comunicació amb pares i alumnes. 

Cura en la forma i el contingut, unificació de criteris 

(tipogràfics, estilístics, tractament personal). 

Conscienciar tota la comunitat educativa perquè faci 

arribar la informació a l’equip de comunicació 

•    Escala de responsabilitats per suplir absències dels 

membres de l’equip de comunicació. 

 Calendari actiu a 

novembre 2019 

 

2 projeccions al mes 

externes /2-3 

projeccions internes 

a la setmana 

Satisfacció famílies 

3,5/5 

 

Planificació de 

formació en 

comunicació  al 

claustre. Inici 

claustre 2n 

trimestre 

 

Nova escala 

definida a octubre 

2019 

Sí, es va 

realitzar 

 

Sí que es van fer, 

però no es van 

poder avaluar. 

 

 

 

 

No s’ha pogut 

realitzar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 

 

Es va realitzar. 

 

 

 

 

 

 

2.2.3  Disseny 

d’un Pla de 

marketing 

Pla de màrqueting: Anàlisi entorn, Mapa 

posicionament, Competidors, Oportunitats, expansió, 

Noves tendències, Canvis valors famílies, Imatge 

dinàmica, conjugant ideari amb la contemporaneïtat 

Detectar necessitats famílies, Fidelització 

 

 

Dissenyat al maig 

del 2020 

No s’ha pogut 

finalitzar a causa 

de la COVID-19, 

malgrat tenir 

l’esboç 

Pendent per a 

futures PGA. 

Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

 

Rubén Garcia Subirà      Xavier Portal Torices 

            Coordinador Comunicació      Director del centre 
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OBJECTIUS ANUALS 

 
CURS: 2019-20 

EQUIP DE TREBALL: E. DIRECTIU  

DATA: NOVEMBRE 2020 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIU ACTUACIONS 
CRITERI 

D’ASSOLIMENT 
Evidències 

 

MODERNITZACIÓ 

ORGANITZATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.1: 

EVOLUCIONAR LES 

ESTRUCTURES CAP A UN 

MODEL DESCENTRALITZAT 

 

2.1.1 Replantejament de 

les estructures de centre: 

equips, càrrecs, funcions... 

Revisar un cop al mes les tasques 

de càrrecs i funcions realitzades i 

avaluar on s’executen millor 

Tenir creat el 

document base el 30 

de juny de 2020 

No s’ha pogut 

realitzar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

2.1.2 Creació de protocols 

d’actuació 

 

Documentar els processos bàsics 

de cada etapa. 
 Mínim 3 per etapa 

No s’ha pogut 

realitzar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

2.1.3 Millora de la relació 

amb la xarxa corazonista 
Establir un relació sistemàtica amb 

els equips de Sentmenat 

 Mínim 3 trobades a 

l’any d’equips 

Sí es van 

realitzar just 

abans del 

confinament la 

3a 

 

MODERNITZACIÓ 

ORGANITZATIVA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.4: 

MILLORAR L’OFERTA 

ESCOLAR I EXTRAESCOLAR 

 

2.4.1 Estudi Creació Aula 

estudi 

Realització d’un estudi de viabilitat 

humana i organitzativa d’un aula 

d’estudi extraescolar 

 

30 juny 

No s’ha pogut 

realitzar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

2.4.2 Estudi Creació Club 

de Esportiu  
Realització d’un estudi de viabilitat 

d’un club esportiu escolar 
30 juny 

No s’ha pogut 

realitzar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

2.4.3 Estudi creació 

d’acadèmia pròpia 

d’anglès 

Realització d’un estudi de viabilitat 

de la creació d’una acadèmia 

d’anglès pròpia 

30 juny 

No s’ha pogut 

realitzar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

2.4.4 Estudi implantació 

Noves etapes 

Realització d’un estudi sobre la 

viabilitat d’ampliar l’escola a les 

etapes de 1r cicle d’infantil, 

Batxillerat o CFGM 

30 juny 

No s’ha pogut 

realitzar a causa 

de la COVID-19. 

Pendent per a 

futures PGA. 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

 

 

 

        Xavier Portal Torices 

 

 

 

 

         Director del centre 
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B. CONSIDERACIONS SOBREVINGUDES 

1.APARICIÓ DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 

Com s’ha pogut veure en els quadres anteriors, molts del punts del Pla Anual 19-20 no es van 

poder assolir, i d’altres no es van poder avaluar, a causa de l’arribada de la pandèmia de COVID-19 

abans de finalitzar el segon trimestre. 

 

De fet, vam haver d’ajornar molts dels objectius estratègics anuals referents al nostre pla 

estratègic, per centrar-nos contrarellotge en transformar l’escola presencial en una escola virtual. 

 

És per aquest motiu que a finals de curs la major de l’avaluació o bé no podíem avaluar-la 

amb dades, o bé no tenia sentit avaluar-la mitjançant la tradicional enquesta de satisfacció anual. 

Així, vam preferir avaluar a nivell de pares, alumnes i professorat, com havia funcionat l’escola 

durant el confinament per a poder preparar-nos per a realitzar les rectificacions necessàries de cara 

a aquest curs, on molt probablement hauríem de tornar a patir confinaments parcials o totals. 

 

Dels resultats d’aquesta avaluació que mostrarem en les properes pàgines sortiren les 

estratègies bàsiques per el curs 20-21, un curs en el que haurem de realitzar un parèntesi al nostre 

Pla estratègic Ítaca 22, per adaptar-lo a les necessitats que el nou curs ens exigirà. 

 

2.AVALUACIÓ REALITZADA DURANT EL CONFINAMENT 

 
DIAGNOSI 

Durant el mes de juny de 2020 hem fet la diagnosi de les dades i les enquestes de satisfacció 

sobre les actuacions realitzades durant el curs 2019-20 en relació al nostre Pla Estratègic Ítaca 22. 

Donades les extraordinàries circumstàncies que s’han donat aquest curs, molts dels indicadors que 

fèiem servir al nostre pla anual/memòria no s’han pogut obtenir i de fet molts dels projectes que 

realitzàvem també s’han vist profundament alterats.  

A més, entenen que la previsió per al proper curs no és gaire optimista hem decidit plantejar el 

proper curs com un any on alguns dels objectius del Pla estratègic havien de ser clarament 

replantejats, sense tocar les línies estratègiques bàsiques del nostre pla. 

Entenem que a nivell de metodologia ens ha sorgit una necessitat d’avaluar què i com hem 

desenvolupat el procés d’ensenyament i aprenentatge durant els tres mesos de confinament, així 

com el procés d’avaluació. Creiem que hem de preparar-nos per a una tardor complicada, i un més 

que probable curs molt atípic. És per això que la diagnosi sobre el curs l’hem basat sobretot en 

l’enquesta de satisfacció realitzada a alumnes i famílies sobre el model pedagògic, encerts i errors, 

durant el confinament, especialment pensant en la planificació del proper curs. 

També hem inclòs en aquest anàlisi les dades sobre coneixement TIC d’alumnat i professorat i accés 

a dispositius i connectivitat de la Comunitat Educativa obtingudes entre el mes de març i juliol del 

2020. 

A. Resultat enquestes satisfacció 
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Les enquestes de satisfacció per a alumnes i pares contenien preguntes molts semblants 

dividides en dos blocs: 

RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)                                                        RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO)

  

-  

 

 

En general pels resultats de famílies i els alumnes i també pels resultats de les trucades telefòniques 

realitzades a les famílies i les videoconferències amb alumnes i pares ens mostren que llevat un petit 

percentatge d’alumnes, la majoria ha portat bastant bé el confinament. 

 

RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)                                                       RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO)  

 

 

 

 

 

 

Respecte als dispositius a casa el que podem veure en aquesta diferència dels gràfics és que els 

alumnes a partir de 4t d’EP majoritàriament disposen d’un dispositiu per a ells sols, en canvi de P3 a 

3r els dispositiu eren compartits amb germans o pares, qüestió que fa molt més complicat 

l’ensenyament-aprenentatge en temps real 

RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)     RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

Tot i que en general la majoria de les famílies s’han pogut organitzar bé la feina, al voltat d’un 7% 

han tingut importants dificultats organitzatives i un 23% alguna dificultat. Per tant un 30% han 

tingut dificultats d’organització. 
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  RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)               RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

 

La nostra intenció durant el confinament era que els alumnes es mantinguessin actius entre 3 i 5 

hores diàries i per les respostes de les famílies i els propis alumnes, el 75% d’ells s’han mogut en 

aquest interval de treball. Entre un 7 i un 12% manifesten haver dedicat més temps i entre un 9 i un 

15% menys d’una hora diària.  

               RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)                                            RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

Un 72% de les famílies i un 77% dels alumnes estan satisfets o molt satisfets amb l’adaptació 

metodològica que hem fet al centre. Entre un 5% i 6% no estan gens satisfets. En els comentaris 

oberts de les famílies el que més es reclamava era un major nombre de videoconferències i de 

vídeos creats pels professors. 

        RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)                                                RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

En quant al grau d’aprenentatge mentre les famílies 52% vs 48% creuen que els alumnes han après 

poc, en canvi en els alumnes aquest percentatge s’inverteix  42%-58% manifestant majoritàriament 

que han après bastant. Probablement aquesta diferència té a veure amb l’edat dels alumnes que 

contestaven el qüestionari de 4t de primària cap a dalt, més autònoms i amb més possibilitats 

d’aprenentatge. 
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      RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)                                                    RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

Un 75% de les famílies i un 96% dels alumnes valoren de forma positiva el material creat pels 

professors, especialment els vídeos, i en els comentaris oberts es reclamaven més vídeos creats pel 

professorat. 

RESULTATS FAMÍLIES  (P3-4ESO)                                                       RESULTATS ALUMNES (4EP-4ESO) 

 

 

 

 

 

 

La valoració general dels tutors, tant per part de les famílies com per part de l’alumnat és molt alta 

en tots els ítems consultats. 

Finalment hem realitzat unes darreres preguntes centrades a l’ESO sobre el material i el contacte 

amb els professors a l’ESO. 
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En quant a les preguntes específiques de l’ESO en les que diferenciàvem per matèries de 

departaments didàctics, les matèries que han rebut les màximes valoracions són aquelles en les que 

s’han produït més vídeos per part dels professors: música, biologia i socials. 

 En quant a les aportacions lliures de famílies les que més vegades s’ha repetit són: l’augment de les 

videoconferències i l’augment dels vídeos explicatius dels mestres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’anterior període de formació on line vam treure alguna conclusió positiva respecte el 

que vam fer en les que ens reafirmem i que no totes les famílies vam comprendre: 

• No tots els alumnes disposen d’equipament, espai a casa o connexió a 

internet de forma exclusiva. Per quest motiu vam descartar les classes 

magistrals on line. No tots els alumnes poden connectar-se a la mateixa hora 

i explicar en una videoconferència faria encara més la gran la bretxa digital. 

Per aquest motiu continuem apostant per i fomentant la creació de material 

audiovisual propi que l’alumne pugui visionar al seu ritme durant el dia. 

• És millor organitzar la feina diàriament al calendari de clickedu tot i que la 

presentació del material es faci de forma setmanal. 

• Cal mantenir el contacte entre els alumnes i els tutors per vetllar per la seva 

situació emocional, com a mínim amb una videoconferència tutorial a la 

setmana. 

També hem pogut analitzar altres errors que vam cometre i que hem de subsanar en el 

futur: 

• De la mateixa forma que els vídeos servien per presentar de forma òptima i 

asincrònica una tasca, un treball o una presentació teòrica, han faltat 
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connexions en directe per a realitzar el seguiment de l’aprenentatge dels 

nois, més enllà de la correcció de les tasques que anaven presentant al 

google classroom o a Clickedu (la nostra plataforma). Per tant hem 

d’augmentar el número de videoconnexions diàries no tutorials en un 

mínim de dues diàries a primària i tres a l’ESO per al seguiment acadèmic. 

• Un altre problema ha estat la gestió dels diferents formats de presentació 

que hem fet servir a les famílies: classroom, clickedu, medisafateca, mail... 

Malgrat que totes són eines molts últils que podem relacionar fàcilment 

entre sí, hem d’unificar-les per a facilitar el seguiment i clarificació dels 

alumnes. 

• Cal realitzar també videoconferència amb les famílies per tal de mantenir el 

contacte amb elles, no només per mail o plataforma. 

• Ens ha calgut una formació prèvia amb l’alumnat, les famílies i els mestres 

en les eines i la metodologia triada que amb el confinament en marxa ha 

dificultat especialment les primeres setmanes de treball. 

Per tot això dissenyem el nostre model SAFA ON LINE 3.0 com a versió millorada del que 

vam realitzar fa uns mesos i creiem que la metodologia que millor s’ajusta a aquesta situació 

és el model de Flipped Classroom o Classe inversa i que desenvoluparem a la segona part 

d’aquest Pla. 

Els altres punts del pla estratègic queden ajornats als propers cursos per no poder avaluar 

molts d’ells per no haver pogut aconseguir els indicadors necessaris. 

Durant el primer trimestre del curs 20-21 actualitzarem el Pla estratègic, donant un nou 

impuls i revisant i modificant els objectius i actuacions a les línies estratègica de la 

metodologia i l’avaluació, la penetració de les tecnologies de l’Aprenentatge i l‘Atenció a la 

diversitat 

 

Santa Perpètua de Mogoda, 4 de novembre de 2020 

 

 

       Xavier Portal Torices 

 

         Director del centre 

 


		xavi@safasp.net
	2020-11-10T13:17:54+0100
	Santa Perpètua de Mogoda
	FRANCISCO JAVIER PORTAL TORICES - DNI 44001424D
	Sóc l'autor del document




