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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 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.- PROCÉS DE DISSENY DEL PLA ESTRATÈGIC  
 

El Pla estratègic Ítaca 22 l’entenem com un evolució i continuació del anterior Pla 
Estratègic Odissea 2020 , d’aquí el seu nom. Un cop assolits la gran majoria dels objectius 
plantejats i de l’avaluació del Pla estratègic, hem seguit el següent cronograma per 
dissenyar el nou Pla estratègic, d’ara en endavant Ítaca 22. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Després de l’anàlisi hem decidit centrar el nou pla estratègic en les següents línies i 
objectius estratègics: 
 

3.- LÍNIES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 

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 i documents del departament d’orientació 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 

Novembre 2018 Grups de treball amb pares delegats (DAFO i visió de futur) (ESO) 

Desembre 2018 

Enquestes de satisfacció a pares (final de cicle), professors i 
alumnes  
Anàlisi evolució històrica dels resultats de les proves externes  
CB12 i CB16. 
Anàlisi dels resultats acadèmics històrics de centre 

Gener-febrer 
2019 

Grups de treball de professors del centre per àrees 

Març 2019 Tria de les línies estratègics al sí de l’equip estratègic 

Juny 2019 Presentació del Pla estratègic al claustre i al Consell escolar 
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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 del 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 

EXTERIOR 

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 2.4: 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 

 

 

 
 

 

4.- MAPA DEL PLA ESTRATÈGIC ÍTACA 22 
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LÍNIA 
ESTRATÈGICA 

OBJECTIU ESTRATÈGIC i CRITERIS D’AVALUACIÓ LÍNIA D’ACCIÓ 19/20 20/21 21/22 EQ. RESP. 

 
LÍNIA 

 ESTRATÈGICA 1: 
  

MILLORA DELS 
RESULTATS 

OBJECTIU 1.1: 
ACONSEGUIR UNA INCLUSIVITAT REAL 

(REDUIR EL FRACÀS ESCOLAR GLOBAL < 8%) 
(SATISFACCIÓ FAMILIAR 4/5) 

1.1.1 REORGANITZACIÓ DELS RECURSOS DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ X   EQ, DIRECT 

1.1.2 CREACIÓ DE PROTOCOLS I DOCUMENTS DEL DEPARTAMENT X X  ORIENT 

1.1.3 REVISIÓ DE LES MESURES UNIVERSALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT X   ORIENT / EQ. DIRE 

1.1.4 REVISIÓ DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT X X  ORIENT 

OBJECTIU 1.2: 
DESENVOLUPAR L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL 
(REDUIR EL FRACÀS EN LECTOESCRITURA <5%) 

(REDUIR EL FRACÀS MATEMÀTIQUES <10%) 
(SATISFACCIÓ AVALUACIÓ FAMÍLIES 3.5/5) 

1.2.1 PROGRAMACIÓ PER ÀMBITS X X X CURRÍCULUM 

1.2.2 REVISIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ X X X CURRÍCULUM 

1.2.3 CREACIÓ D’UN BUTLLETÍ COMPETENCIAL X X  CAPS ESTUDI 

OBJECTIU 1.3: 
AMPLIAR LA INTERNACIONALITZACIÓ  
(NO COMPETÈNCIA LISTENING < 8%) 

(20% ALUMNAT B2 / 30% ALUMNAT B1 / 50% A2) 

1.3.1 AUGMENT DE L’HORARI EN LLENGUA ANGLESA X X X ANGLES 

1.3.2 POTENCIACIÓ DE LA FIGURA DE L’AUXILIAR DE CONVERSA  X  ANGLES 

1.3.3 AUGMENT DE LES EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS O IMMERSIVES  X X ANGLES 

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

(PROGRAMACIÓ TAC A 100% ETAPES I MATÈRIES) 
(50% NOIES AL BATXILLERAT CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC) 

(50% NOIS AL HUMANÍSTIC-SOCIAL) 

 1.4.1 LLUITA CONTRA ELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE X   EQ. DIRECTIU 

1.4.2 PROGRAMAR ACTIVITATS TAC A TOTES LES MATÈRIES X X X INNOVACIÓ / TAC 

1.4.3 POTENCIACIÓ DE ROBÒTICA. PROGRAMACIÓ I DISSENY 3D X X X INNOVACIÓ / TAC 

1.4.4 POTENCIACIÓ DEL TREBALL EQUIP I LES EXPOSICIONS ORALS X   CURRÍCULUM 

LÍNIA 
 ESTRATÈGICA 2:  

 
 MODERNITZACIÓ 
ORGANITZATIVA 

OBJECTIU 2.1:  
EVOLUCIONAR LES ESTRUCTURES A UN MODEL DESCENTRALITZAT 

(SATISFACCIÓ FAMÍLIES 4/5) 
(SATISFACCIÓ PROFESSORAT I EQUIPS 4/5) 

(REDUCCIÓ 10% QUEIXES A DIRECCIÓ) 

2.1.1. REPLANTEJAMENT DE L’ESTRUCTURA: EQUIPS, CÀRRECS I FUNCIONS X X  EQ. DIRECTIU 

2.1.2  CREACIÓ DE PROTOCOLS D’ACTUACIÓ X X X EQ. DIRECTIU 

2.1.3. MILLORA RELACIÓ AMB LA XARXA CORAZONISTA  X X  EQ. ESTRATÈGIC 

OBJECTIU 2.2: 
CREAR UN PLA DE MARKETING QUE MODERNITZI LA IMATGE EXTERIOR 

(IMATGE MODERNITAT PARES PORTES OBERTES 4/5) 
(MANTENIR LA RATIO AL VOLTANT DELS 24 ALUMNES/GRUP ±1) 

 (SATISFACCIÓ PROF. I FAMÍLIES IMATGE I COMUNICACIÓ 4/5) 

2.2.1  MODERNITZAR LA IMATGE DE L’ESCOLA X X X MARKETING 

2.2.2. MILLORA DE LA COMUNICACIÓ INTERNA X X X MARKETING 

2.2.3  DISSENY D’UN PLA DE MARKETING X X  MARKETING 

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

(SATISFACCIÓ PROFESSORAT I FAMILIES 4/5) 

2.3.1. CELEBRACIONS DEL SEGLE XXI X   PASTORAL 

2.3.2 LA CLASSE DE RELIGIÓ X X  PASTORAL 

2.3.3 LA MISSIÓ COMPARTIDA X X  PASTORAL 

OBJECTIU 2.4:  
MILLORAR L’OFERTA ESCOLAR I EXTRAESCOLAR 

(ASSOLIR UN NIVELL DE SATISFACCIÓN DE LES FAMÍLIES 4/5) 
(ASSOLIR UN NIVELL DE SATISFACCIÓN DE LES ALUMNES 4/5) 

2.4.1 ESTUDI CREACIÓ AULA ESTUDI X   EQ. DIRECTIU 

2.4.2 ESTUDI CREACIÓ CLUB DE ESPORTIU  X   DIRECCIÓ 

2.4.3 ESTUDI CREACIÓ D’ACADÈMIA PRÒPIA D’ANGLÈS X   DIRECCIÓ 

2.4.4 ESTUDI IMPLANTACIÓ NOVES ETAPES X   TITULARITAT 
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OBJECTIU 1.1: 
ACONSEGUIR UNA INCLUSIVITAT REAL 

1.1.1 

REORGANITZACIÓ 

DELS RECURSOS 

DEL DEPARTAMENT 

D’ORIENTACIÓ 

1. Aclarir i/o definir rols per atendre 
les necessitats de l’alumnat del 
centre. 
2. Distribuir els recursos personals de 
forma que s’atenguin les necessitats  
de l’alumnat del centre. 
3. Alliberar horaris als responsables 
del departament d’orientació. 
 

  

1.1.2 CREACIÓ DE 

PROTOCOLS I 

DOCUMENTS DEL 

DEPARTAMENT 

1. Revisar i actualitzar el document 
de la cad 
2. Revisar i actualitzar el model PI. 
2. Crear el protocol d’actuació en cas 
de detectar alguna dificultat  i/o 
necessitat a l’aula . 
3. crear el protocol d’actuació en cas 
de detectar necessitats socials (rumi). 
 

3. Crear el protocol d’actuació amb 
alumnes nouvinguts (revisar l’actual pla 
d’acollida) 
4. crear d’atenció a les famílies 
4.1. entrevistes 
4.2. recollida de documentació 
 

 

1.1.3 REVISIÓ DE 

LES MESURES 

UNIVERSALS 

D’ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 

1. Revisar la implementació del Pi 
2. Avaluar el possible augment de les 
hores de suport del mestre d’especial 
dintre de l’aula. 
3. Revisar els desdoblaments/grups 
flexibles actuals per analitzar i 
millorar l’eficàcia. 

  

1.1.4 REVISIÓ DE 

LES MESURES 

ESPECÍFIQUES 

D’ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 

1. Crear un espai específic per 

l’atenció a la diversitat 

 

2. Crear i un banc de recursos amb 

materials segons les diferents 

necessitats dels alumnes 
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OBJECTIU 1.2: 
DESENVOLUPAR L’AVALUACIÓ COMPETENCIAL 

1.2.1 

PROGRAMACIÓ 

PER ÀMBITS 

• Creació comissions de treball a 

cada àrea de coneixement EP: 

català / lab/ educació física / 

medi 4t i 5è 

• Crear programacions 

adaptades al currículum 

actual. 

• Establir uns criteris 

d’avaluació comuns i clars. 

• Establir activitats 

avaluatives comunes i 

clares. 

• Assessorament metodològic al 

claustre primària/infantil/eso per 

etapes  (Xerrada) 

• Creació comissions de treball a 

cada àrea de coneixement. 

EP: castellà / anglès/ medi 3r i 6è 

• Crear programacions 

adaptades al currículum 

actual. 

• Establir uns criteris 

d’avaluació comuns i clars. 

• Establir activitats avaluatives 

comunes i clares. 

 

• Programar i realitzar activitats 

competencials que contemplin totes 

les dimensions. 

• Creació comissions de treball a 

cada àrea de coneixement.EP: 

science / medi 1r i 2n/ plàstica 

• Crear programacions 

adaptades al currículum 

actual. 

• Establir uns criteris 

d’avaluació comuns i clars. 

• Establir activitats avaluatives 

comunes i clares. 

 

• Fer l’alumne protagonista del seu 

aprenentatge oferint-li diferents  

estratègies dins del procés 

d’aprenentatge. 

1.2.2 REVISIÓ 

INSTRUMENTS 

D’AVALUACIÓ 

• Fer servir diferents instruments 

d’avaluació (rúbriques, carpetes 

d’aprenentatge, autoavaluació, 

coavaluació... ) i seqüenciar-los 

durant el procés de realització 

de la unitat didàctica. 

• Avaluar tot el procés tenint el 

compte els instruments i la seva 

seqüenciació. 

• Revisió del procés avaluatiu i dels 

instruments d’avaluació. 

1.2.3 CREACIÓ 

D’UN BUTLLETÍ 

COMPETENCIAL 

• Crear butlletins adaptats a la 

nova programació a partir de la 

revisió dels butlletins actuals 

• Donar informació rellevant i 

concreta sobre l’aprenentatge de 

l’alumne 
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OBJECTIU 1.3: 
AMPLIAR LA INTERNACIONALIZTACIÓ 

1.3.1 AUGMENT 

DE L’HORARI EN 

LLENGUA ANGLESA 

Infantil: 
- Augmentar una hora setmanal de 

P3 a P5 (2h) 

Primària:  
-DE 3r a 6è continuar amb “ENGLISH 
FOR ALL” Conservant el 
desdoblament. 
-Fer alguna lectura en anglès en el 
taller de lectura/biblioteca. Cm i CS 
 
ESO: 
- Speaking amb desdoblament a 4t 
 

ESO: 
- Desdoblament Speaking de 1r a 3r. 

 
 

A primària: 
-Fer arts and crafts en anglès, EF. 
 
 

1.3.2 

POTENCIACIÓ DE 

LA FIGURA DE 

L’AUXILIAR DE 

CONVERSA 

 

- Tenir segona auxiliar de 
conversa. 
- o si continuem amb una, 
focalitzar-la a infantil, cicle inicial i 
ESO. 

 

1.3.3 AUGMENT 

DE LES 

EXPERIÈNCIES 

INTERNACIONALS O 

IMMERSIVES 

 

- Fer penpals a 1r i 2n d´ESO. 
- Possibilitat de colònies en anglès 
a 2n d’ESO  
 

- Fer calendari de festivitats en 
llengua anglesa. 
- Fer un projecte amb alguna 
escola corazonista en anglès. 
 
 



       CORAZONISTAS 

SAGRADA FAMÍLIA  
Santa Perpètua de Mogoda 

 

 
 

9 

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

1.4.1 LLUITA 

CONTRA ELS 

ESTEREOTIPS DE 

GÈNERE 

• Introduir els pantalons com a 
peça de l’uniforme de les noies. 

• Orientació laboral no sexista 

• Potenciació de projectes i 
concursos de tecnologia per 
noies (ESO) 

 

  

1.4.2 

PROGRAMAR 

ACTIVITATS TAC A 

TOTES LES 

MATÈRIES 

Curs 2019-20 

• Programació feta a setembre de 
2019 a nivell d’escola que inclogui 
totes les apps, recursos TAC i eines 
Clickedu, pautant a quin curs s’han 
de fer servir. 

• Medi amb Chromebooks i material 
propi digital a 4t i 5è EP 

• Increment del temps setmanal 
d’utilització de l’ipad dins l’aula en les 
diferents assignatures a Infantil, 1r, 
2n i 3r EP (4t i 5è ja no utilitzen ipads) 

• Inclusió dels dispositius TAC en un 
dels tres projectes anuals per curs a 
EP 

• Revisió de les competències 
digitals a 5è 

Curs 2020-21 

• Medi amb Chromebooks i material 
propi digital a 4t, 5è i 6è EP 

• Increment del temps setmanal 
d’utilització de l’ipad dins l’aula en les 
diferents assignatures a 1r, 2n i 3r EP 
(4t, 5è i 6è ja no utilitzen ipads) 

• Inclusió dispositius TAC en dos dels 
tres projectes anuals per curs a EP 

• Revisió de les competències digitals 
a 6è 

Curs 2021-22 

• Altres assignatures a part de Medi 
amb Chromebooks i amb material propi 
digital a 4t, 5è i 6è EP 

• Inclusió dels dispositius TAC en els 
tres projectes anuals per curs a EP 

• Diploma acreditatiu del nivell 
d’assoliment de competències digitals. 
ACTIC. 

• Revisió de les competències digitals a 
l’ESO  

• Avaluació a CS, l’ESO de les 
competències digitals amb grau 
d’assoliment (Baix, mig i avançat). 
 

1.4.3 

POTENCIACIÓ DE 

ROBÒTICA. 
PROGRAMACIÓ I 

DISSENY 3D 

Curs 2019-20 

• Incrementar el nombre de 
robots a EP per tal de 
poder treballar amb una 
ràtio menor de nens/robot i 
poder fer més projectes de 
robòtica anuals 

• Començar el Lego WeDo a 
2n EP 

• Revisió de la programació 
de robòtica/programació a 
EP i EI 

• Ús d’altres programes 
diferents a Scratch que 
complementin el treball de 
programació a 6è EP (per 
exemple mBlock, BitBloq, 
Minecraft…) 

• Revisió de la programació 
d’aula als quatre cursos de 
tecnologia (ESO). 

• Introducció Lego Mindstorm 

• Introducció micro::bit a 
primers cursos ESO 

• Potenciació de projectes i 
concursos de tecnologia 
per EP 

Curs 2020-21 

• Introducció a CS de nous projectes 
de robòtica que no siguin amb Lego 
WeDo (per exemple Arduino, 
Mindstorms i/o altres) 

• Començar el Lego WeDo a 1r EP 

• Revisió de la programació de 
robòtica/programació a EP i EI 

• Ús d’altres programes diferents a 
Scratch que complementin el treball de 
programació a 5è EP (per exemple 
mBlock, BitBloq, Minecraft…) 

• Participació Lego League 

Curs 2021-22 

• Implementació i instauració dins la 
programació de robòtica de CS dels nous 
projectes de robòtica que no siguin amb 
Lego WeDo (per exemple Arduino, 
Mindstorms i/o altres) 

• Revisió de la programació de 
robòtica/programació a EP i EI 

• Ús d’altres programes diferents a 
Scratch que complementin el treball de 
programació a 4t EP (per exemple 
mBlock, BitBloq, Minecraft…) 

• Introducció programació a altres 
assignatures. 
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1.4.4 

POTENCIACIÓ DEL 

TREBALL EQUIP I 

LES EXPOSICIONS 

ORALS 

• Revisió dels projectes 
d’infantil per integrar-los a 
la resta de projectes de 
l’etapa, amb equips 
internivell 
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OBJECTIU 2.1: 
EVOLUCIONAR LES ESTRUCTURES CAP A UN MODEL DESCENTRALITZAT 

2.1.1. 
REPLANTEJAMENT 

DE L’ESTRUCTURA: 
EQUIPS, CÀRRECS I 

FUNCIONS 

- Revisió de l’estructura de l’equip 
directiu:  

• Llistat exhaustiu de 
tasques de càrrecs 

• Delimitació equips 
operatiu i estratègic 

• Creació nou càrrec 
coordinador pedagògic ESO 

• Calendarització de les 
reunions 
 

- Planificar el projecte professional 
de carrera dels RRHH 

• Revisió de tasques de 
càrrecs 

• Creació de document intern 
per a  afegir a les NOFC 

 

 

2.1.2  CREACIÓ DE 

PROTOCOLS 

D’ACTUACIÓ 

- Creació i publicació del document 
de gestió de processos. 
 
- Establir el llistat de processos que 
requereixen un protocol d’actuació. 
 
- Establir un calendari de creació i 
aprovació de protocols 

- Revisió de protocols 
 

- - Continuar amb el calendari de 

creació i aprovació de protocols 

d’actuació 

- Avaluació final del trienni 19-22:  

- Compliment dels protocols 

de processos  

- Revisió del procés de 

publicitació 

- Avaluació final del 

document 

2.1.3. MILLORA 

RELACIÓ AMB LA 

XARXA 

CORAZONISTA 

- Potenciar la relació entre els 
equips directius de Santa Perpètua i 
Sentmenat 

- Establir un calendari de 

trobades 

- Trobar punts de 

col·laboració mútua 

- Establir un calendari 

d’implementació dels 

acords de col·laboració 

-  

- - Potenciar la relació entre els 

alumnes de Santa Perpètua i 

Sentmenat amb una activitat 

conjunta trimestral: novembre, 

gener, abril. 

- Crear algun projecte virtual de 

col·laboració amb alumnes de la 

xarxa corazonista 
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OBJECTIU 2.2: 
CREAR UN PLA DE MARKETING PER A MODERNITZAR LA IMATGE EXTERIOR DE L’ESCOLA 

2.2.1  

MODERNITZAR LA 

IMATGE DE 

L’ESCOLA 

• Intervencions estètiques de baix cost 

per donar una imatge de modernitat i 

dinamisme al centre: elements 

decoratius, cartelleria a aula i espais 

comuns 

 

• Millorar qualitativament la pàgina 

web i aprofitar-ne les potencialitats 

per promocionar i actualitzar la 

imatge del centre. Possibilitat 

d’editar-la en WordPress per 

guanyar flexibilitat i ampliar el ventall 

de possibilitats. 

 

• Revisió i uniformització del material 

promocional 

 

 

 

• Tria acurada dels treballs exposats a 

l’aula i a les zones comunes, 

unificació de criteris (Portes 

obertes). 

• 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. 

 

• Generar activitats obertes a tothom 

que modernitzin la imatge de l’escola i 

alhora esdevinguin una font de 

captació de nous clients: concursos de 

gaming educatiu tipus Minecraft, noves 

tendències educatives, esports, 

música, etc. 

 

• Possibilitat de formar el personal de 

recepció perquè transmeti més 

fidelment el tarannà del centre. 

 

• Unificar projecte i projecció. Evitar 

incoherències i errors d’interpretació a 

l’hora de transmetre la imatge de 

l’escola. 

• Elements de marxandatge amb una 

imatge moderna que generin 

identificació i sentiment de pertinença 

entre tota la comunitat educativa, 

sobretot entre els alumnes. 

 

• Proposta de millora dels espais 

d’acollida i recepció, per tal de 

projectar una imatge més fidel al 

caràcter del centre: colors, mobiliari, 

llum, olors 

 

• Avaluació (en el marc del pla de 

màrqueting) 

2.2.2. MILLORA 

DE LA 

COMUNICACIÓ 

INTERNA 

• Calendari compartit per 

gestionar millor el flux 

d’informació. 

• 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). 

• Projecció externa i interna de 

totes les activitats acadèmiques 

que generin valor. Canalització a 

través dels departaments i els 

coordinadors de cicle. 

• 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). 

• Escala de responsabilitats per 

suplir absències dels membres 

de l’equip de comunicació. 

• Conscienciar tota la comunitat 

educativa perquè faci arribar la 

informació a l’equip de 

comunicació  

 
 

 

• Potenciar la presència 

d’exalumnes que generin valor: 

conferències, xerrades i tallers 

impartits per exalumnes que 

excel·leixin en diferents camps. 

 

• A més de la transmissió fidel del 

projecte (2.2.1) possible formació 

genèrica al personal de recepció 

per millorar l’atenció als usuaris en 

tots els canals (missatgeria escrita, 

atenció telefònica, tracte personal) 

 

• Ús de plantilles tipus Mailchimp al 

correu 
 

 

 
 
 
 
 

 

• Generar models de comunicació 

propis i un llenguatge compartit 

que transmeti de manera coherent 

i unificada el projecte del centre. 

(TEMES FORMALS) 

 

• Creació de llocs comuns 

compartits  per transmetre a les 

reunions i entrevistes  continguts i 

temes essencials per al nostre 

projecte  (TEMES DE FONS) 

 

• Orientacions per gestionar millor 

situacions de crisi a tots els nivells 

(pares i alumnat especialment) 

 

• Avaluació (en el marc del pla de 

màrqueting) 
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2.2.3  DISSENY 

D’UN PLA DE 

MARKETING 

Pla de màrqueting (inclou aspectes 
dels punts 2.2.2 i 2.2.2) 
 

• Anàlisi entorn 

• Mapa posicionament 

• Competidors 

• Oportunitats d’expansió 

• Noves tendències 

• Canvis valors 

• Imatge 

• Necessitats famílies 

• Fidelització 

• Comunicació interna 

• Projecció externa 

• Trets diferencials amb valor 

afegit 

• Consolidació d’un segell 

propi (marca): sentiments, 

actituds 

• Llenguatge compartit 

 

• Cobranding prestigiador amb 

institucions amb valors 

compartits 

• Optimització xarxes socials 

• Prescriptors: exalumnes, 

escriptors, conferenciants, 

editorials, proveïdors, etc 

• Posicionament SEO 

• Indicadors: monitorització 

web i xarxes. 

• Estudi de nous 

emplaçaments publicitaris 

 

 
 

- Avaluació implantació pla de 

màrqueting 
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OBJECTIU 2.3: 
REORIENTAT L’ACCIÓ APSTORAL A LA REALITAT DEL SEGLE XXI 

2.3.1. 
CELEBRACIONS DEL 

SEGLE XXI 

 
- Prioritzar unes celebracions 
religioses on es tinguem cura del 
clima (per medi de dinàmiques, 
música, meditació, decoració..) què 
aconsegueixen obrir la ment dels 
nostres alumnes a la transcendència  

  

2.3.2 LA CLASSE 

DE RELIGIÓ 

 
- Avaluació dels continguts de la 

matèria de religió per veure que 

contingut donem, com els donem, 

on els donem (aquests espais de 

reflexió s’haurien de fer en 

claustres i dins de les reunions de 

missió compartida) 

-  

- Per aconseguir això propiciar 

moments per debatre entre tot el 

claustre per abordar l’enfocament 

de l’assignatura 

- Implantació de la programació 

feta  

2.3.3 LA MISSIÓ 

COMPARTIDA 

-Consolidar trobades de MC. en el 
centre. Dins d’aquestes s’han 
d’incloure les reunions i 
celebracions que ja fem però 
donant un carisma de missió 
compartida  
- Cear un equip de missió 
compartida (de 3 persones?) 

-Planificar alguna trobada fora del 
centre i fer-la amb els professors de 
Sentmenat 
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OBJECTIU 2.4: 

MILLORAR L’OFERTA EXTRAESCOLAR I ESCOLAR 

2.4.1 CREACIÓ 

AULA ESTUDI 

- Estudi de la viabilitat de la creació 
d’una aula d’estudi en horari de 
migdia o tarda 

- RRHH necessaris 
- viabilitat 
- normes de funcionament 

  

2.4.2 CREACIÓ 

CLUB EN ANGLÈS 

(EXTRAESCOLAR) 

- Realització d’un estudi de mercat 
per a la possible creació d’un club 
esportiu en anglès: 
 

- Estudi econòmic 
- Recursos Humans i millores per 
al centre 
-Presentació de la proposta a 
l’empresa extraescolar del centre 

 

  

2.4.3 ESTUDI 

CREACIÓ 

D’ACADÈMIA 

PRÒPIA D’ANGLÈS 

- Realització d’un estudi de mercat 
per a la possible creació d’una 
acadèmia pròpia d’anglès: 

- Estudi econòmic 
- Estudi pedagògic 
- Recursos Humans i 
millores per al centre 

 

  

2.4.4 ESTUDI 

IMPLANTACIÓ 

NOVES ETAPES 

- Realització d’un estudi de mercat 
per a la possible implementació de 
noves etapes al centre 
 

- Presentació de l’estudi a la 

Titularitat de Santa Perpètua 

- Presentació de l’estudi a l’equip 

de titularitat 

- Presentació de l’estudi a l’equip 

provincial 
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5.-SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC 
 
L’equip directiu: 

L’equip directiu és l’últim responsable d’aquest Pla Estratègic, és qui l’aprova i qui vetllarà pel 
seu seguiment i compliment. 
El Pla Anual i les memòries de cadascun dels següents tres cursos el realitzarà l’equip directiu 
a partir del mapa d’aquest pla estratègic. 
 

Els responsables: 
Els coordinadors dels equips responsables de cada objectiu estratègic han de vetllar per la 
realització de les activitats i han revisar el compliment dels criteris d’avaluació, així com 
l’assoliment dels objectius. 
Els responsables han de transmetre informació continuada a l’equip directiu, i han de realitzar 
un informe trimestral que hauran de lliurar i serà l’equip directiu qui el supervisarà. Al 
finalitzar el curs, lliuraran a l’equip directiu un informe final que inclogui els resultats dels 
criteris d’avaluació, i que servirà a aquest per realitzar la memòria del curs. 
 

Revisió del Pla Estratègic: 
Al finalitzar el curs 2021-22, l’equip directiu farà una avaluació de l’assoliment dels objectius 
del Pla Estratègic.  
 
 
Santa Perpètua de Mogoda, 25 de juny de 2019 
 
 
                  Xavier Portal Torices 
 
      Director del centre 

 


