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0. Situació de partida 
 
 
 
L'IES ALCÚDIA ha de donar resposta a la necessitat de formar i educar en 

valors i en coneixements als nostres  alumnes com a persones individuals i 

com a membres de la nostra societat. 

 

L’oferta educativa del centre és la següent:  
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Complementada per l'oferta formativa del Sistema d'ocupació de les Illes 

Balears (SOIB). Adreçada a aquelles persones que han abandonat el 

sistema educatiu o estan en risc d'abandonament escolar. Els oferirà la 

possibilitat d'obtenir una titulació que els capaciti per desenvolupar una 

professió, així com tornar al sistema educatiu.  

 

Pel curs 2017-2018 oferirem els següents certificats de professionalitat de 

nivell I:  

• HOTR108 Operacions bàsiques de cuina. 

• XXXXXXX 

 

 
Així mateix, el nostre centre està autoritzat segons Resolució del conseller 

d’Educació i Universitat de dia 6 de juny de 2016 com a ampliació de 

l’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca. Els nivells oferts en llengua anglesa seran 

Bàsic I, Bàsic II, Intermedi I i Intermedi II. 

 

Les classes es desenvoluparan de dilluns a dijous de 16 a 21 hores, així com 

un divendres al mes.  
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ENSENYAMENTS DEL SISTEMA EDUCATIU GRUPS  
2016-2017  

1r ESO  3+1 
2n ESO  3  
3r ESO  3  
4t ESO  2 +1 
ALTER  1  
PMAR 1r 1  
PMAR 2n  1  
1r BAT  3 (2,5) 
2n BAT  2 
FP BÀSICA CUINA I SERVEIS  2  
CFGM CUINA I GASTRONOMIA  2  
CFGM CUINA I GASTRONOMIA DUAL  2  
CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ  2  
CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ DUAL  1  
CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA  2  
CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL  2 
CFGS GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS  2  
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES  2  
TOTAL  35,5 (38)  
 
 
 
 
 
El següent gràfic mostra l'evolució del número d'alumnes per tipus 

d'ensenyament al llarg dels darrer quatre cursos acadèmics: 
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Al curs anterior estaven matriculats  707 alumnes, dels quals 145 eren 

NESE, el que representa un 20,51% dels alumnes, el que dona una 

particularitat al nostre centre juntament amb el fet de ser un centre d’un 

municipi costaner i tenir 76 alumnes estrangers de 23 nacionalitats diferents. 
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En referència al professorat, hem tingut una quota de 75,5 professors més el 

professora de Religió a mitja jornada: 48 professors funcionaris de carrera i 

28 professors funcionaris interins, el que representa un 36,84% de la 

plantilla, per damunt de la mitjana de les Balears que està al voltant del 32%. 

 

 

La valoració de la qualitat del centre dependrà del grau d’èxit escolar dels 

seus alumnes, així com del resultat de l’avaluació del Projecte Educatiu del 

Centre (PEC), que és l’eina de coordinació i cohesió entre tota la comunitat 

educativa. 

 

El PEC ha de ser un document obert i flexible i s’ha de sotmetre a un procés 

d’avaluació constant que asseguri la seva actualització i adaptació a les 

necessitats actuals del centre, així com l’avaluació contínua dels processos 

d’ensenyament i aprenentatge, i dels seus resultats. Per la qual cosa, a final 

del curs anterior es va fer una exposició pública del PEC del centre i dins el 

primer trimestre d’aquest curs escolar es té la intenció de que sigui aprovat. 

 

Amb les dades anteriors, juntament amb el projecte de direcció i la memòria 

del curs 2016- 2017 del centre, amb les aportacions, valoració i aprovació per 

part del consell escolar del dia 30 de juny de 2017, així com les aportacions 

fetes per la comunitat educativa han servit per a l’elaboració de la 

Programació General Anual de l’IES Alcúdia pel curs 2017-2018. 
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1. Pla d’actuació 
 
 

Són sis els àmbits d’actuació o àrees crítiques sobre els que 
desenvoluparem el Pla d’actuació del centre: 
 

- Èxit escolar 
- Atenció a la diversitat 
- Investigació, innovació i formació 
- Projecció exterior 
- Projecció interna 
- Gestió 

 
La concreció d’aquest pla es du a terme mitjançant una sèrie d’aspectes per 
a cada actuació: 
 

- Els objectius de cada àmbit d’actuació 
- Les principals accions que es duran a terme 
- La seva temporalització 
- Els indicadors del grau de consecució 

 

1
Èxit Escolar

2
Atenció a la 
diversitat

3
Investigació, 
Innovació i 
Formació

6
Gestió

5
Projecció
interna

4
Projecció
exterior



ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
O ÀREA CRÍTICA 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

INDICADOR ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE PROCÈS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Èxit escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Augmentar 
les dades d’èxit 

escolar 

Participació de tots 
els centres adscrits 

Coordinació entre els 
centres de primària i els 
de secundària 

Novembre 2017 
Abril 2018 
Juny 2018 
 

Equip directiu/ 
orientació/ caps de 
dpt 

PR0201 

 
 
Augment del 
nombre d’alumnes 
que promocionen o 
titulen en un 5% 
respecte al curs 
anterior 

Reunions d’equips 
docents per valorar els 
resultats de les 
interavaluacions i 
avaluacions i propostes 
d’actuacions 

25 de novembre 2017 
24 de gener 2018 
18 de març 2018 
Juny 2018 

Cap d’estudis, 
Tutor/ a, Comissió 
pedagògica i  caps 
de departament 

 

Augmentar un grup més 
dels que dona la 
Conselleria de 1r d’ESO i 
4t d’ESO 

Setembre 2017 Equip directiu, 
comissió 
pedagògica i 
claustre 

 

Signatura 
d’assistència a les 
reunions amb els 
90% dels tutors 

Reunions de tutors i 
coordinadors d’etapa 

Mínim 1 vegada cada 15 
dies 

Coordinadora de 
tutors 

PR0205 

80% del tutors Seguiment del Pla d’acció 
tutorial 

trimestralment  Orientació i tutors PR0205 

Mínim 3 
intervencions 
setmanals 

Disseny i implantació del 
programa d’Èxit escolar 

Al llarg del curs escolar Cap d’estudis i 
Coordinadora del 
programa 

 

80% d’assistents 
del grup de 
projectes i millora 
dels resultats dels 
grups en la que 
s’aplica d’un 10% 

Seguiment i valoració de 
la metodologia per 
projectes a 1r d’ESO i 
metodologia globalitzada a 
FP bàsica 

Al llarg del curs escolar Grup de projectes, 
tutors de 1r d’ESO i 
d’FP bàsica 

PR0201 

80% d’assistents 
del grup de 
projectes 

Implantació, seguiment i 
valoració de la 
metodologia per projectes 
al 2n curs d’ESO al 
2017/2018 

Al llarg del curs escolar Grup de projectes PR0201 
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90% dels criteris 
pedagògics aplicats 

Horaris pedagògics i 
d’atenció a la diversitat 

Setembre 2017 i juny 
2018 

Cap d’estudis PR0205 

90% dels alumnes 
matriculats a 1r 
d’ESO 

Sol·licitar visita al camp 
d’aprenentatge per poder 
desenvolupar el Projecte 
sobre la Mediterrània 

1a quinzena de maig de 
2018 

Departament de 
Biologia 

 

Col·laboració amb 
entitats d’altres 
països. Mínim 2 
estades 

Desenvolupament del 
programa Erasmus + 

Al llarg del curs Equip directiu/ 
coordinadora del 
programa 

 

Nombre d’alumnes 
participants. Mínim 
40 
Alumnes aprovats 
mínim el 65% dels 
avaluats 

Participació al programa 
EOIES. Idiomes: Angles i 
Alemany 
 

Sol·licitud del 19 al 16 
de setembre de 2017 
Valoració: juny 2018 

Coordinadora 
EOIES 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Disminuir les 
dades 

d’abandonament 
escolar 

90% dels alumnes 
que ho han 
demandat 

Seguiment del Procés 
d’orientació acadèmica i 
professional 

Al llarg del curs. 
Valoració final en juny 
2018 

Orientadora i tutors PR0205 

Disminució de les 
faltes d'assistència 
no justificades en 
un 5 % 

Procediment de control 
d’assistència de l’alumnat i 
d'absentisme escolar 

Cada 15 dies Equip docent i 
tutors/ orientació i 
equip directiu 

PR0205 

Disminució dels 
retards dels 
alumnes, mínim un 
10% 

Destinar un espai pels 
alumnes que de forma 
sistemàtica arriben tard. 
Comunicar el retard 
d’aquests alumnes als 
pares. 

Diàriament Equip directiu, 
equips docents i 
tutors 

PR0205 

Reducció de la 
conflictivitat escolar 
en un 5% 

Habilitar un segon espai 
per reunions amb les 
famílies. 
Actualització del programa 
de convivència. 

Maig- juny 2018 Comissió de 
convivència i 
coordinadora de 
convivència 

PR0502 

Aprovació del 
document de CC 
FP dual amb un 
80% 

Concreció curricular de 
l’FP Dual 

2n trimestre del curs 
escolar 

Comissió 
pedagògica i 
Consell escolar 
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Certificats de 
professionalitat 
mínim: 1 

Oferta de certificats de 
professionalitat 

Novembre 2017 Equip directiu/ 
coordinador SOIB 

 

Millora dels 
resultats acadèmics 
de l'alumnat 
repetidor en un 
10% 

Actualitzar i incloure el 
programa de repetidors 
dins el programa d'Éxit 
escolar 

Mensualment Cap d’estudis, 
orientació, 
coordinadora del 
programa i tutors 

PR0205 
PR0502 

       
2. Atenció a la 

diversitat 
2.1 Afavorir la 

integració i 
l’adaptació de 

l’alumnat 

100% de les 
adaptacions, siguin 
o no significatives, 
penjades a la 
intranet i aplicades. 
75% de resultat 
positiu entre 
l’alumnat 

Adaptacions curriculars Al llarg del curs escolar 
es revisaran i es 
valorarà el seu resultat 

Orientació i cap 
d’estudis 

 

Acta de les reunions 
amb la participació 
mínima del 80% dels 
convocats.  Augment 
del nombre 
d’alumnes que 
promocionen o titulen 
en un 5% respecte al 
curs anterior 

Reunions d’equips 
docents dels programes 
Alter, 1r i 2n PMAR i 
formació professional 
bàsica.  

23 i 30 de novembre 
2017 
24 de gener 2018 
14 de març 2018 
Juny 2018 

Tutors i orientació  

90% dels criteris 
pedagògics aplicats 

Horaris pedagògics i 
d’atenció a la diversitat 

Setembre 2017 i juny 
2018 

Cap d’estudis  

Planificar que el 
100% de l’alumnat 
amb necessitats 
educatives sigui 
atès  

Assignació de grups i 
alumnes d'atenció 
educativa al dpt. 
d'Orientació 

Setembre 2017 i al llarg 
del curs escolar, segons 
necessitats sorgides 

Dpt d'Orientació i 
cap d’estudis 

PR0205 

Document elaborat Revisar i actualitzar el Pla 
d’atenció a la diversitat 

Durant el curs escolar Dpt. d’Orientació, 
comissió 
pedagògica i equip 
directiu 

PR0205 
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Valoració mínima 
d’un 6 a les 
enquestes de 
satisfacció de 
l’alumnat i valoració 
positiva a les 
sessions 
d’avaluació 

Tutorització 
personalitzada per Millorar 
de la integració de 
l'alumnat 

Cada trimestre, 
juntament amb la sessió 
d'avaluació i a 
l’enquesta a final del 
curs 

Tutors/ orientadora/ 
coordinadora de 
tutors 

PR0205 

Document: PIE Revisió del Programa 
d’intervenció educativa 

Fins març 2018 Orientació i equip 
directiu 

PR0205 

Mínim una 
valoració d'un 6 a 
les enquestes de 
satisfacció 

Acollida dels alumnes Setembre- octubre 2017 
Maig- juny 2018 

Tutors/ equip 
directiu 

PR0201 

Mínim una 
valoració d'un 6 a 
les enquestes de 
satisfacció 

Reunions amb els pares i 
mares 

27 de setembre 2017 
Maig- juny 2018 

Tutors/ Orientació/ 
equip directiu 

PR0201 

100% de reunions 
d’equips docents 
amb Orientació 

Reunió dels equips 
docents de tots els nivells 
amb l’equip d’orientació 
per conèixer els alumnes 
NESE i les accions a 
desenvolupar 

Abans de començar les 
classes lectives 
(setembre 2017) 

Equip directiu, 
equips docents, 
tutors i 
departament 
d’orientació 

PR0205 

Mínim 1 per 
trimestre 

Reunions de la junta de 
delegats 

Octubre 2017 
Febrer 2018 
Maig/Juny 2018 

Equip directiu, 
orientadora, 
coordinadors de 
tutors i tutors 

PR0205 

Número de 
mediadors 
escolars. Mínim 3 

Afavorir la figura dels 
mediadors escolar 
(formació i 
desenvolupament) 

Durant tot el curs 
escolar 

Cap d’estudis i 
coordinadora del 
Pla de convivència 

PR0502 

Actes de les 
reunions 

Reunió amb les escoles 
de primària per intercanvi 
d’informació dels futurs 
alumnes del centre 

Abril/ maig 2018 Orientadora PR0201 

Constitució del 
Servei de Consulta 
Jove 

Establir el servei de 
Consulta Jove 

Octubre 2017 Coordinador de 
riscs laborals (FOL) 
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Alumnes que 
aprofiten el 
programa. Mínim 
un 70% 

Reunió amb serveis socials i 
Conselleria de Benestar 
social pel seguiment i 
avaluació dels alumnes del 
programa Alter 

Juny 2018 Orientadora i equip 
directiu 

 

Hores mínimes de 
suport: 5 

Suport lingüístic a alumnat 
nouvingut: 8 hores suport per 
part de l’Ajuntament, més 6 
hores del departament de 
Català i 2 hores del 
departament de Castellà 

A partir del primer 
trimestre del curs 

Cap d’estudis 
d’ESO i Ajuntament 
d’Alcúdia 

 

       
 
 
 
 
 
 

3. Investigació, 
innovació i formació 

3.1 Fomentar la 
investigació i la 

innovació 
educativa 

Inversió de millora 
al laboratori de 
física, biologia, 
tecnologia i tallers 
d'FP 

Millora de les 
instal·lacions dels 
laboratoris, tallers i aula 
de tecnologia 

Durant el curs escolar Caps de 
departament i equip 
directiu 

PR0702 

Projectes mínim 1 Fomentar entre el 
professorat la investigació 
i innovació. 

Durant el curs escolar Equip directiu, 
Comissió 
pedagògica i 
professorat 
interessat en 
participar 
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3.2 Motivar i 
facilitar la 

formació del 
professorat 

Número cursos de 
formació en el 
centre. Mínim:1 

Potenciar la participació 
del professorat en cursos 
de formació i congressos 
sobre sis eixos bàsics: 
noves tecnologies, 
idiomes, atenció a la 
diversitat, tutoria, 
Metodologia per projectes 
i primers auxilis 

Durant tot el curs 
escolar 

Claustre i equip 
directiu 

PR0602 

       
 

 
4. Projecció interna 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Promoure 
entre la 

comunitat 
educativa el 
sentiment de 
pertinència al 

centre 

Nombre 
d'ambientalitzacions: 
Mínim 3 

Ambientalització del 
centre segons les 
activitats previstes 

Durant tot el curs 
escolar, en especial: 
Nadal, Sant Antoni i dia 
del Llibre 

Coordinadora 
d'ambientalització/ 
coordinador 
d'activitats 
complementàries i 
extraescolar/ equip 
directiu  

PR0502 

Nombre mínim: 2 Dinars de convivència Durant tot el curs 
escolar 

Coordinador 
d'activitats 
complementàries i 
extraescolar/ equip 
directiu 

PR0502 

Número de 
reunions mínimes:3 

Fomentar la reactivació de  
l'AMIPA del centre 

Durant tot el curs 
escolar 

AMIPA/ Equip 
directiu 

 

Activitats mínimes 
3 

Activitats amb la Junta de 
delegats 
Dinar de delegats 

Una per trimestre 
 
06/02/2018 

Junta de delegats/ 
tutors/ coordinadors 
de tutors i equip 
directiu 

PR0205 

Mínim: 1 
 

Viatge d'estudis pels 
alumnes que cursen 4t 
d’ESO i Batxillerat 

Segon trimestre del curs Coordinador 
activitats 
complementàries i 
extraescolars/ 
tutors/ equip 
directiu 

 

Viatge curricular als 
Pirineus pels alumnes de 

A determinar segons 
l’oferta. 

Departament de 
Biologia i 
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Batxillerat que cursen 
Biologia. Organitza el dpt 
de Biologia i geologia  

coordinador 
d’activitats 
complementàries i 
extraescolars 

Mínima 1 Festa de graduació juny 2018 Coordinador 
activitats 
complementàries i 
extraescolars/ 
tutors/ equip 
directiu 

PR0205 

Mínim d'activitats 3 Dinamitzar activitats 
conjuntes entre 
departaments 

Una per trimestre Coordinador 
activitats 
complementàries i 
extraescolars/ 
CCP/ equip directiu 

 

Pla d'acció tutorial 
Activitats 
realitzades. Mínim 
4 

Educació en salut, 
alimentació valors ètics- 
cívics i ambientals 
Actulalització del Pla 
d’acció tutorial 

Segons calendari 
d'orientació 
 
Durant el curs escolar 

Orientadora/ tutors/ 
coordinadors 
ambientals i equip 
directiu 

PR0203 

Mínim 2 Activitats culturals i 
esportives 
SUMA’T de vela al Club 
Nàutic de Pollença per 
alumnes d’ESO 

Segon i tercer trimestre 
del curs escolar 
 
Dia 27/10/16 de 10 a 13 
hores 

Comissió 
pedagògica/ equip 
directiu/ dpt 
d'Educació física i 
Coordinador 
d'activitats 
complementàries i 
extraescolars 

PR0203 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.1 Potenciar el 
centre cap 
l'exterior 

Millora de la Plana 
Web del centre 

Actualització de la plana 
web del centre 

Octubre 2017 Coordinador 
Xarxipièlag i equip 
directiu 

 

Col·laboració amb 
entitats d’altres 
països. Mínim 1 

Desenvolupament del 
programa Erasmus + 

Al llarg del curs Equip directiu/ 
coordinadora del 
programa 

 

Número d'actes 
organitzats. Mínim 
3 

Organització de portes 
obertes 

Maig/ juny 2018 Orientació/ equip 
directiu 

PR0601 

Participació mínima 
1 

Participació de 
l'ajuntament i 

Al llarg del curs escolar Consell escolar/ 
equip directiu 
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5. Projecció externa afavorint la 
participació dels 

agents 
econòmics i 

socials 

representants 
empresarials al consell 
escolar del centre 

Activitats mínimes 
1 

Activitats per a pares i 
mares de caire cultural 

Al llarg del curs escolar Equip directiu/ 
Coordinador d'activitats 
complementàries i 
extraescolars 

 

Activitats mínimes: 
1 

Participació en activitats 
del sector turístic: 
Fam trip amb l’ajuntament 
i periodistes anglesos, 
suecs... 
Fam trip amb 
professionals de tour 
operator i persones 
discapacitades 
Participació a FITUR 

 
 
16 d’octubre de 2017 
 
 
 
13 d’octubre de 2017 
 
 
1r trimestre 2018 

  

Grups mínims 2 
Idioma: anglès 

Extensió de l'Escola oficial 
d'idiomes 

Al llarg del curs escolar Equip directiu i EOI 
d’Inca 

 

Mínim 1 Trobada amb tutors 
d’empresa col·laboradors 
amb els cicles formatius 

Segon trimestre de l’any Equip directiu i 
caps dels 
departaments de 
famílies 
professionals 

 

Mínim: 2  Participació a 
esdeveniments esportius i 
culturals del nostre terme 
municipal 

Al llarg del curs escolar Equip directiu, 
coordinador 
extraescolars i 
ajuntament 
d’Alcúdia 

 

Activitats mínima:1 Viu l’Estiu desenvolupat 
pel l’Ajuntament d’Alcúdia 
al nostre centre 

Juliol 2018 Ajuntament 
d’Alcúdia/ equip 
directiu 

 

Activitat mínima: 1 Escola de Ball. 
Ajuntament Alcúdia 

Dilluns, dimecres i 
divendres durant tot el 
curs en torn d’horabaixa 

Ajuntament 
d’Alcúdia/ equip 
directiu 

 

       
 
 

 
 

Documents del 
processos PR0802, 
PR0702 i PR0501 

Disseny dels processos: 
Biblioteca (PR0802) 
Manteniment (PR0702) 

Maig- juny 2018 Coordinador 
qualitat/ equip 
directiu 

PR0802 
PR0702 
PR0501 
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6. Gestió 6.1 Optimitzar els 
recursos 

educatius del 
centre 

Elaboració PEC (PR0501) 

Macro processos a 
auditar Mínim: 3 

Auditoria externa de tots 
els processos dels Macro 
processos: MP01, MP02 i 
MP06 

Maig 2018 Coordinadora de 
qualitat/ equip 
directiu 

MP01 
MP02 
MP06 

Document del 
procés PR0301 
(seguiment i 
mesura de cursos) 

Actualització del procés 
PR0301 amb el document 
d’anàlisi de resultats 
acadèmics 

Setembre- octubre 2017 Coordinadora 
qualitat i equip 
directiu 

PR0301 

Enquesta de 
valoració 

Valoració i actualització 
del Pla d'emergències- 
evacuació del centre 

Octubre- novembre 
2017 

Coordinador 
Prevenció de rics i 
equip directiu 

PR0703 

Adquisició mínima 
3 

Adquisició de projectors Segon semestre del 
curs 

Coordinador 
Xarxipièlag/ 
Secretària 

PR0702 

Actuacions 
mínimes 4 

Millora dels laboratoris, 
tecnologia i tallers 

Al llarg del curs escolar Equip directiu i 
caps de dpt 

PR0702 

100% del 
professorat  i del 
personal 
administratiu al 
Gestib i Fitxes i del 
60% al Google 
apps 

Seguiment d’utilizació dels 
programes de gestió 
docent GESTIB, FITXES i 
Google Apps 

Al llarg del curs escolar Claustre i serveis 
administratius 

 

Canonades d’aigua 
dels serveis de 
protecció del centre 

Reparar les fuites d’aigua 
de les canonades del 
servei de protecció del 
centre 

Setembre 2017 Equip directiu PR0702 

Actuacions: 1 Reparació de les cobertes, 
façana i escales de les 
sortides d’emergència 
 
 

Setembre- desembre 
2017 

IBISEC PR0702 

Habilitació de 
l'espai 

Habilitar un pàrquing de 
bicicletes 

Abril 2018 Equip directiu I 
Ajuntament 
d’Alcúdia 

PR0702 
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Projecte de millora Millorar les instal·lacions 
del saló d'actes 

Durant tot el curs 
escolar 

IBISEC/ Equip 
directiu 

PR0702 

Escrits de  foment 
de la signatura del 
conveni. Mínim 2 

Fomentar la signatura d'un 
conveni de col·laboració 
entre la conselleria i 
l'ajuntament que permeti 
millorar les actuacions 
docents 

Durant tot el curs 
escolar 

Equip directiu  

Actuacions 
Mínimes 2 

Fomentar la signatura d'un 
conveni de col·laboració 
entre la conselleria i 
l'ajuntament que permeti 
aconseguir les 
instal·lacions necessàries 
pel dpt. d'Hoteleria i 
turisme 

Durant tot el curs 
escolar 

Equip directiu PR0702 

Actuacions a 
realitzar mínimes: 2 

Millora de les 
instal·lacions de la 
biblioteca 

Durant tot el curs 
escolar 

Equip directiu/ 
coordinador 
Xarxipièlag i 
coordinadora 
biblioteca 

PR0702 

       



 
 
 

2. Organització general del centre 
 
 
 
Aquest punt indica el calendari del curs 2017-2018 en relació amb l’inicio i 
finalització del mateix, les activitats lectives, vacances escolars, dies festius, 
les sessions d’avaluació, interavaluacions, reunions amb les famílies i 
alumnes, així com l’horari general del centre i els criteris pedagògics emprats 
en la seva confecció. 
 
 
2.1 Calendari 
 
Es d’aplicació la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril 
de 2017 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017- 2018 per 
als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears.  
 
El curs escolar s’inicia el dia 1 de setembre de 2017 i finalitza el dia 31 
d’agost de 2018. 
 
Els alumnes d’ESO i els de batxillerat iniciaran les activitats lectives el dia 13 
de setembre de 2017 i les finalitzaran el dia 22 de juny de 2018. Els alumnes 
de 2n de batxillerat les finalitzaran el dia 31 de maig de 2018. 
 
Els alumnes de cicles formatius de formació professional bàsica, grau mitjà i 
grau superior iniciaran les activitats lectives el dia 22 de setembre de 2017 i 
les finalitzaran el dia 22 de juny de 2018. Els alumnes i professorat dels 
cicles formatius d’Hoteleria i turisme, una vegada iniciat el curs, realitzaran la 
seva estada a les instal·lacions de l’Hotel Ciudad Blanca d’Iberostar (amb el 
que la Conselleria té subscrit un conveni) a partir del 08 de novembre de 
2017 fins el 13 d’abril de 2018, aproximadament. 
 
Els alumnes dels certificats de professionalitat iniciaran les activitats el mes 
de novembre de 2017 i les finalitzaran abans del mes de juny de 2018 
 
Els alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes es regiran per les instruccions de 
l’EOI d’Inca a excepció dels dies que el centre romandrà tancat segons 
aquest calendari escolar. Inici de les classes: dia 02 d’octubre de 2017 i 
finalització: juny 2018. 
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 2.1.1 Vacances escolars: 
  

Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, 
ambdós inclosos. 
 
Pasqua: del 29 de març al 08 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 
 
 

2.1.2 Dies festius i no lectius: 
 
 Dia 12 d'octubre de 2017 (Festa Nacional). 
 
 Dia 1 de novembre de 2017 (Tots els Sants). 
  
 Dia 6 de desembre de 2017 (Dia de la Constitució). 
 Dia 8 de desembre de 2017 (Immaculada Concepció). 
 
 Dia 02 de març de 2018 (festa escolar unificada). 
 

Festes locals: en aquest cas són els dies 29 de juny de 2018 i 25 
de juliol de 2018 i coincideixen en dies no lectius, per la qual 
cosa, el centre determina en substitució d’aquestes els dies 07 de 
desembre de 2017 i el  30 d’abril de 2018. 

 
 Dia festiu de lliure disposició el dia 17 de gener de 2018. 
 
 

 
2.2 Sessions d’avaluació i interavaluacions: 

 
  
Calendari de les sessions d’avaluació i interavaluacions: 

 
 
2n Batxillerat 

 
1a Avaluació: dia 22 de novembre de 2017 
Lliurament de notes 1a avaluació: dia 24 de novembre de 2017 
 
2a Avaluació: dia 21 de febrer de 2018 
Lliurament de notes 2a avaluació: dia 23 de febrer de 2018 
 
3a Avaluació: dia 24 de maig de 2018 
Lliurament de notes 3a avaluació: dia 25 de maig de 2018 
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2n curs de Formació professional bàsica 
 

1a Avaluació: dia 29 de novembre de 2017 
Lliurament de notes 1a avaluació: dia 01 de desembre de 2017 
 

 2a Avaluació: dia 21 de febrer de 2018 
 Lliurament notes: 2a avaluació: dia 23 de febrer de 2018 

 
 3a Avaluació: dia 09 de maig de 2018 
 INICI de les FCT: 14 de maig de 2018 

Lliurament notes: 3a avaluació: dia 11 de maig de 2018 
 
Ordinària: setmana del 18 al 22 de juny de 2018 

 Lliurament notes: dia 22 de juny de 2018 
  

 
Resta d’ensenyaments del sistema educatiu: 
 
 Avaluació inicial 1r ESO: del 14 al 22 de setembre de 2017.  
 Sessió d’avaluació: 4 d’octubre de 2017. 
 

 
1a Interavaluació: dia 02 de novembre de 2017 i lliurament de 

notes dia 03 de novembre de 2017. 
 1a Avaluació: setmana del 11 al 15 de desembre de 2017. 
 Lliurament notes 1a avaluació: dia 22 de desembre de 2017. 
 

 
2a Interavaluació: dia 14 de febrer de 2018 i lliurament de notes 

dia 16 de febrer de 2018. 
 2a Avaluació: setmana del 19 al 23 de març de 2018. 
 Lliurament notes 2a avaluació: dia 28 de març de 2018. 
 

Inici de les FCT: 09 d’abril de 2018 (aproximadament fins el 15 de 
juny de 2018). Els cicles formatius de la família professional d’Hoteleria 
i turisme que tinguin autorització  expressa de la Conselleria podran 
iniciar les FCT dia 29 de març de 2018. 

 Inici dels contractes Formació i aprenentatge: a partir del 09 
d’abril de 2018. 
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3a Interavaluació: dia 09 de maig de 2018 i lliurament de notes 
dia 11 de maig de 2018. 
 3a Avaluació/ ordinària: setmana del 18 al 22 de juny de 2018. 
 Lliurament notes: 3a avaluació: dia 22 de juny de 2018. 
  

 
Exàmens de setembre (comú a tots els ensenyaments): 
 

§ Dies de les proves 3 i 4 de setembre de 2018. 
§ Sessions d’avaluació: 5 de setembre de 2018. 

 
 
 

2.3 Reunions amb les famílies i alumnes: 
 
La primera reunió amb els pares, mares i tutors legals dels nostres 
alumnes amb els seus tutors serà el dia 27 de setembre de 2017 a les 
14:10 hores. 
 
Durant el tercer trimestre es realitzarà una reunió amb els pares dels 
alumnes que hagin de cursar 1r d’ESO, 3r d'ESO, 4t d’ESO i 1r de 
Batxillerat. 
 
Pels CFGM de cuina i gastronomia, CFGM de serveis en restauració i 
CFGS gestió d’allotjaments turístics es realitzarà una reunió amb els 
alumnes i els pares el dia 22 de novembre de 2017, per realitzar una 
visita a les instal·lacions de l’hotel “Ciudad Blanca” (IBEROSTAR) amb 
el qual hi ha subscrit un conveni de col·laboració i informar sobre les 
característiques de l’ensenyament a l’hotel-escola. 
 
Pels alumnes dels cicles formatius en la modalitat de Dual es realitzarà 
durant el mes d’octubre de 2017 una reunió sobre els aspectes bàsics 
de l’FP Dual. 
 
A l’horari individual del professorat haurà assignada una hora d’atenció 
setmanal a les famílies. 
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2.4 Horari general del centre: 
 

- Torn dematí de 08’00 hores a les 14’05 hores 
 

De dilluns a 
divendres 
8:00- 8:55 
8:55- 9:50 

9:50- 10:10 
(esplai) 

10:10- 11:05  
11:05- 12:00 
12:00-12:15 

(esplai) 
12:15- 13:10  
13:10- 14:05 

 
 
Els alumnes de Batxillerat tenen 32 períodes lectius  i els dels CFGM de 
Cuina i gastronomia i CFGM de Serveis en restauració per la metodologia 
utilitzada pel departament de realitzar serveis de restaurant amb client que es 
duran a terme el dimarts i els dijous, es fa necessari finalitzar el seu horari els 
dimarts i els dijous a les 15 hores.  
 
Els alumnes dels cicles formatius de grau mitjà de la família professional 
d’Hoteleria i turisme iniciaran les activitats lectives al “Hotel Ciudad Blanca de 
Iberostar” el dia 2 de novembre de 2017 i les finalitzarà, aproximadament, el 
dia 28 de març de 2018.  
 

- Torn vespertí de 15’10 hores a 21,00 hores 
 

De dilluns a 
divendres 

15:10- 16:05 
16:05- 17:00 
17:00- 17:55 
17:55- 18:15 

(esplai) 
18:15- 19:10 
19:10-20:05 
20:05- 21:00 

 
Els alumnes dels Cicles formatius de grau mitjà Dual han de fer 15 períodes 
lectives setmanals, per la qual cosa, el seu horari serà en torn d’horabaixa 
serà de les 15:10 hores a les 17:55 hores 
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- Horari de biblioteca 
 

De dilluns a 
divendres 

08:55- 13:10 
16:05- 20:05 

 
 

- Durant tot el temps que hagin activitats lectives al centre hi haurà una 
persona de l’equip directiu 

 
 
 
 

2.5 Criteris pedagògics per a la confecció dels horaris 
 
 
ESO: 
 
Hi ha alumnes NEE/NESE a tots els grups B/C/D d’ESO, excepte 4t d’ESO: 
només en el grup C. 

1r ESO: 3 GRUPS 

Es desdoblen totes les matèries, excepte, anglès que ja compta amb dos 
professors a totes les hores, d’aquesta manera es pot oferir un grup més de 
1r d’ESO 

Tots els grups tenen 2h de suport de PT a Català, castellà, matemàtiques i 
1h de suport del departament d’orientació a Geografia i a Biologia 

A més a Biologia hi ha 1h de desdoblament i a angles totes les hores dos 
professors dins l’aula. 

Les dues hores de lliure disposició s’han dedicat a fer projectes. Cada grup té 
dos professors assignats per projecte (tutor i un altre) I hi ha un altre 
professor que anirà a un grup o un altre en funció de les necessitats, ja que 
les hores de projecte estan connectades. Així mateix s’estableix una 
coordinació setmanal entre el professorat implicats en projectes 

2n ESO: 3 GRUPS  

El grups B i C tenen una hora setmanal de suport a Física i química, Castellà 
i 2 hores de suport a la setmana a Català i Matemàtiques per part del 
departament d’Orientació. 
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A més a Física i Química i tecnologia hi ha 1h de desdoblament i a angles 
totes les hores dos professors dins l’aula. 

3r ESO: 3 GRUPS  

Els grups B i C tenen 2 hores de suport setmanal del departament 
d’orientació a Català i Castellà i 2 hores de suport a Matemàtiques realitzat 
pel propi departament de la matèria. 

A més a Física i Química i Biologia hi ha 1hora de autodesdoblament  a tots 
els grups i a tecnologia hi ha 1hora de desdoblament també a tots els grups. 
A angles totes les hores hi ha dos professors per grup. 

4t ESO:  2 GRUPS 

Es desdoblen totes les matèries comunes, menys anglès que ja compta amb 
dos professors a totes les hores, per la qual cosa, es pot oferir un grup més 
de 4t d’ESO. 

El grup de 4t d’ESO C comptarà amb una hora de suport a Castellà, Català i 
Matemàtiques per part del departament d’Orientació 

A anglès totes les hores hi ha dos professors per grup. 

Les matèries de TIC, Tecnologia i Biologia tenen 1h de desdoblament i a 
Física I Química s’han fet dos grups. 

A més hi ha 1 grup de 1r de PMAR (2n ESO) i 1 grup de 2n de PMAR (3r 
ESO 
 
 
BATXILLERAT: 

1r BATXILLERAT 

1hora setmanal de desdoblament d’anglès i de Biologia a tots els grups. 

 S’han fet 2 grups de Matemàtiques I i un grup de Matemàtiques aplicades a 
les Ciències socials. 

2n BATXILLERAT 

1hora setmanal de desdoblament d’anglès. 

S’han fet 2 grups de química. 
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CICLES FORMATIUS: 
 

- Cicles formatius d’Hoteleria i turisme: 
 

o Les guàrdies a les instal·lacions de l’hotel tindran un horari 
especial per poder donar resposta a la singularitat d’aquell espai 

o Els mòduls de Pastisseria i panaderia, Aprovisionament i 
preelaboracions i de Tècniques culinàries tindran prioritat a 
l’horari del grup de 1r per poder desenvolupar el servei de 
restaurant de dimarts. 

o Els mòduls de Postres en restauració i de Productes culinàries 
tindran prioritat a l’horari del grup de 2n pel servei de dijous. 

o CFGM de Serveis en restauració: es prioritzaran tant a primer 
com a segons els mòduls relacionats amb els continguts de 
restaurant per poder desenvolupar els continguts procedimentals 
dels serveis de restaurant de dimarts i dijous. 

o Els mòduls de cafeteria aniran amb preferència en la franja 
horària del temps d’esplai. 
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3. Pla de treball d’actualització del 
 PEC 

 
El Projecte educatiu del centre (PEC) ha de ser un document obert i flexible, i 
s’ha de sotmetre a un procés d’avaluació constant que asseguri la seva 
actualització i adaptació a les necessitats actuals del centre, així com 
l’avaluació contínua dels processos d’ensenyament i aprenentatge, i dels 
seus resultats.  
 
Aquesta avaluació i adaptació a les necessitats actuals del centre i 
l’avaluació dels seus resultats, es començaran aquest curs escolar amb la 
revisió i actualització dels seus components.  
 
 
Projecte Breu ressenya Coordinador/a 
Concreció 
curricular CFB de 
cuina i serveis 

Elaboració, implantació i avaluació de la 
concreció curricular del Cicle formatiu bàsic de 
cuina i serveis 

Departament 
d'Hoteleria i 
turisme i 
departament 
d’orientació 

Concreció 
curricular dels 
cicles formatius en 
la modalitat DUAL 

Aprovació, si cal, implantació de la concreció 
curricular  

Departaments 
de cicles 
formatius 

Concreció 
curricular resta 
d’ensenyaments 

Es revisaran i actualitzaran el criteris d’avaluació 
de la convocatòria extraordinària o 2a 
convocatòria en cas dels cicles formatius. 
Establirem una concreció dels continguts per 
matèries i nivells. 
Determinarem els estàndards d’aprenentatge 
avaluables mínims per curs i nivell. 

Equip directiu 

Principis del 
Projecte educatiu 

Actualització dels Principis del PEC. Primer 
trimestre del curs actual. 

Equip directiu 

ROF La revisió i actualització del Reglament 
d’organització i funcionament de l’IES Alcúdia es 
va realitzar el darrer trimestre del curs anterior. 
 

Equip directiu 

Gestió de qualitat El curs 2014- 2015 es va iniciar la implantació del 
sistema de qualitat al nostre centre. El curs 2015-
2016 varem obtenir una qualificació positiva a la 
auditoria de qualitat. Aquest curs escolar es 
marca com a objectiu el disseny dels processos: 
Disseny dels processos: Biblioteca (PR0802) 
Manteniment (PR0702) 
Elaboració PEC (PR0501) 

Victòria Lladó 
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I demanar una auditoria externa dels Macro 
processos MP01, MP02 i MP06.  

Coordinació 
secundària 

Coordinació de les activitats pedagògiques, 
coordinació de tutors, millorar els resultats i el 
rendiment acadèmic, disminuir l’abandonament 
escolar, millorar la convivència del centre i 
potenciar els ensenyament post obligatoris.  
 
 
 

Margalida 
Seguí 

Metodologia per 
projectes 

El centre ha impulsat la implantació d’una 
metodologia per projectes a primer d’ESO durant 
el curs escolar 2016-2017 i al mateix temps s’ha 
d’anar dissenyant la seva implantació a 2n d’ESO 
al curs 2017-2018 i la formació del professorat en 
aquesta matèria. 

Margalida 
Seguí 

Pla de prevenció 
de riscs laborals 
(incloent el servei 
de Consulta Jove) 

Coordinar i organitzar el simulacre anual, 
comunicar situacions de risc pels treballadors, 
actuacions en matèria de seguretat i salut i totes 
aquelles que siguin necessàries en matèria de 
prevenció de riscs laborals. Elaborar un protocol 
d’actuació en cas de situacions com un brot 
esquizofrènic 

Xisco Carrión 

Projecte Lingüístic 
del centre (veure 
annex I) 

Revisar i actualitzar el PLC de l'IES ALCÚDIA. 
Suport lingüístic en llengua catalana per part de 
l’Ajuntament d’Alcúdia 

Comissió de 
PLC 

Pla TIC Integració de les TIC a les aules, manteniment el 
correcte funcionament dels equips, gestió d’altes i 
baixes d’usuaris, innovació d’aplicacions 
pedagògiques informatitzades 

Joaquin López 

Pla lector 
(biblioteca escolar) 

Gestió de la biblioteca escolar com a centre de 
recursos educatius per l’ensenyament i 
l’aprenentatge, i integrar-se en les pràctiques de 
l’aula i el centre. Fomentar l’hàbit i el plaer de la 
lectura, organitzar activitats que estimulin la 
sensibilització cultural i social, així com implicar a 
tota la comunitat educativa en diferents activitats 
que s’organitzin 

Coloma 
Terrassa 

Èxit escolar Aquest pla versarà damunt tres eixos bàsics: El 
programa de repetidors, rendiment acadèmic i 
abandonament escolar 

Maria del 
Camino 
Fernández 

Pla de convivència 
i coeduació 

Seguiment i dinamització de la convivència 
escolar com a eix principal de sentiment de 
pertinència al centre. Dins aquest programa 
s'emmarca el Pla de Mediació: Establir i 
seguiment del programa de mediació educativa 
com a procés cooperatiu de resolució de 
conflictes dins el centre educatiu. Algunes 
accions aniran coordinades amb el policia tutor 

Maria del 
Camino 
Fernández 

Pla d’acció tutorial 
i Pla d’atenció a la 
Diversitat 

Gestió de forma integrada de totes aquelles 
accions encaminades a potenciar la tutoria i 
l'orientació (alumnes i professorat) com un 

Departament 
d’orientació 
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element bàsic de les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge i sobre tot l’educació en valors i la 
pressa de decisions per part de l’alumne del seu 
itinerari educatiu i laboral. 
 
 Durant aquest curs escolar es preveu la seva 
revisió i actualització, tant del Pla d’acció tutorial 
com el Pla d’atenció a la diversitat. 

Ambientalització 
escolar 

El seu objectiu primordial és potenciar les 
activitats realitzades a classe i la seva projecció 
interna i externa per afavorir el sentiment de 
pertinència al centre 
 

Xisco 
Provençal 

Coordinació de 
guàrdies de pati 

Objectiu d’aquestes des d’un punt de vista pedagògic 
per fomentar i col·laborar amb la bona convivència del 
centre, millorar els hàbits d’higiene i salut de l’alumnat; la 
cura de l’entorn, així com la detecció de casos de bulling 
entre l’alumnat. Es fa imprescindible la col·laboració amb 
altres coordinacions como ara mediació, medi ambient i 
orientació, entre altres 

Antònia Crespí 

Coordinació 
ambiental 

Te com a objectius bàsics la disminució de 
residus al centre, potenciar el reciclatge i millorar 
la salut medi ambiental i d’alimentació dels 
alumnes 

Iolanda Grau 

Pla d’activitats 
complementàries i 
extraescolars 

Gestió de forma integrada de les activitats 
complementaries i extraescolars programades pel 
professorat o els departaments, així com totes 
aquelles dinamitzadores de la projecció interna i 
externa del centre per completar la formació 
acadèmica i personal dels alumnes 

Mateu Coll i 
Margalida 
Payeras 

Erasmus+ Amb l’objectiu de millorar les capacitats 
educatives i formatives de les persones per 
millorar les seves possibilitats a l’àmbit 
professional dels estudiants, professorat, i 
treballadors i treballadores    

Maria Isabel 
Alzamora  
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4. Pla de treball d’elaboració de les 
concrecions curriculars 

 
 
D’acord amb la Llei Orgànica d’Educació (LOE), en redacció donada per la 
LOMCE, els centres docents disposen d’autonomia per elaborar, aprovar i 
executar el projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament dels 
centres. 
 
La concreció curricular del centre és el document que desenvolupa, 
completa, adequa i concreta el currículum oficial a cada centre docent, i 
forma part del seu projecte educatiu (PEC). 
 
Cal diferenciar els ensenyaments de Formació professional bàsica i de 
Formació professional Dual, que són de nova implantació, dels de la resta 
d’ensenyaments. 
 
 
Pla de treball: 
 
 

- Cicle formatiu bàsic de cuina i restauració: 
 
Pel seu disseny curricular multidisciplinari i orientat a un alumnat amb risc 
d’abandonament escolar es fa necessari comptar amb la participació dels 
següents departaments: 

• Departament d’Orientació 
• Departament de Llengües estrangeres 
• Departament d’Hoteleria i turisme  
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 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 
Actuacions Reunió de l’equip 

directiu amb els 
departaments implicats 
 
Exposició del pla de 
treball i criteris 
d’elaboració de la 
concreció curricular 
per part dels 
departaments 
 
Reunions de 
departament i d’equips 
docents per iniciar la 
seva elaboració i 
implementació a l’aula 
dels acords presos 
 
Seguiment per part de 
l’equip directiu i caps 
de departaments del 
procés d’elaboració i 
dels resultats d’un 
primera implantació 
dins l’aula 

Presentació de 
proposta de 
concreció curricular a 
l’equip directiu 
 
Reunió dels caps de 
departament amb 
l’equip directiu per 
consensuar la 
proposta 
 
Presentació de la 
proposta a la 
comissió pedagògica 
del centre per rebre 
aportacions i 
avaluant la 
implantació 
experimental en 
aquest curs dins 
l’aula 

Aprovació de la 
concreció curricular  

 
- Cicle formatius de grau mitjà de Cuina i gastronomia, Serveis en 

restauració i Gestió administrativa en la modalitat dual 
 
La formació professional Dual és una modalitat on l’alumnat combina la 
formació en un centre educatiu amb la formació en una empresa mitjançant 
un contracte de treball de formació i aprenentatge. 
 
La seva metodologia, així com la seva distribució horària i la relació constant 
amb l’empresa fa que sigui necessari comptar amb els següents òrgans: 
 

• Departament d’Orientació (orientadora i professora de 
formació i orientació laboral) 

• Departament de Llengües estrangeres 
• Departament d’Hoteleria i turisme 
• Departament d'Administratiu 
• Equip directiu 
• Representants del sector empresarial  

 
Així mateix cada cicle formatiu comptarà amb un coordinador per curs, 
membre del departament d’Hoteleria i turisme i del departament 
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d'Administratiu amb docència directa amb el grup d’alumnes, que serà el 
dinamitzador i persona de referència entre tots els òrgans implicats. 
 
Accions i la seva temporalització: 
 

 1r trimestre 2n trimestre 
Actuacions Reunió de l’equip directiu 

amb els caps de 
departaments implicats 
 
Reunió de l’equip directiu 
amb els departaments 
d’hoteleria i turisme i 
d'administratiu i l’equip 
docent 
 
Reunió amb els alumnes 
matriculats per comentar 
els aspectes principals 
d’aquesta modalitat de 
formació 
 
Reunions de 
departament i del 
coordinador amb el 
sector empresarial 
 
 
 
Seguiment per part de 
l’equip directiu, caps de 
departaments i 
coordinadors del procés 
d’elaboració i dels 
resultats d’un primera 
implantació dins l’aula 

 
Presentació de la 
proposta a la comissió 
pedagògica del centre 
per rebre aportacions i 
avaluant la implantació 
experimental en aquest 
curs dins l’aula 
 
Aprovació de la 
concreció curricular 
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Objectius per la resta d’ensenyaments: 
 
 
 
 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 
Actuacions Comissió pedagògica: 

es treballarà els 
objectius de revisar i 
actualitzar: 

- Els criteris 
d’avaluació de la 
convocatòria 
extraordinària o 
2a convocatòria 
en cas dels cicles 
formatius. 

- Establirem una 
concreció dels 
continguts per 
matèries i nivells. 

- Determinarem 
els estàndards 
d’aprenentatge 
avaluables 
mínims per curs i 
nivell. 

 
Exposició del pla de 
treball i criteris 
d’elaboració de la 
concreció curricular per 
part dels departaments 
 
Reunions de 
departament i d’equips 
docents per iniciar la 
seva revisió i 
actualització. 
Seguiment per part de 
l’equip directiu i caps de 
departaments del 
procés d’elaboració i de 
les deliberacions fetes 
pels diferents 
departaments. 

Presentació de 
proposta de 
concreció curricular a 
l’equip directiu. 
 
Reunió dels caps de 
departament amb 
l’equip directiu per 
consensuar la 
proposta (comissió 
pedagògica). 
 
Presentació de la 
proposta a la 
comissió pedagògica 
del centre per rebre 
aportacions i 
avaluant la 
implantació el proper 
curs escolar (2018-
2019). 

Aprovació de la 
concreció curricular i 
implantació al proper 
curs escolar 2018-2019. 
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5. Pla de formació del professorat 
 
 
 
D’acord amb el Projecte de direcció en el qual es defineixen els objectius 
clau en referència a la formació del professorat i que s’indiquen a 
continuació. 
 
 
Objectiu 1: Fomentar la investigació i la innovació educativa 
 
  Acció: Elaboració d’un pla d’innovació i d’investigació 
 
  El professorat que desitgi realitzar un projecte d’investigació o 
d’innovació educativa pel curs 2018- 2019 ha de presentar abans del mes de 
maig de 2017 a l’equip directiu un document amb els següents requisits: 
 

• Descripció del projecte 
• Objectius adequats a la realitat del centre 
• Accions 
• Indicadors 
• Recursos materials i d’instal·lacions 
• Temporalització 
•  Mecanismes d’avaluació del projecte 

 
 L’equip directiu valorarà l’adequació del projecte a la realitat i profit 
pedagògic per part del centre i de l’alumnat. 
 
  En aquest cas, el professorat implicat dedicarà 3 hores 
complementàries del seu horari a les activitats d’innovació o/i investigació 
educativa 
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Objectiu 2: Motivar i facilitar la formació del professorat 
  Acció: Es defineix el pla de formació en sis eixos bàsics: 

• Noves tecnologies 
• Idiomes 
• Atenció a la diversitat 
• Tutoria 
• Metodologia per projectes 
• Primers auxilis 

 
L’equip directiu afavorirà la participació del professorat en cursos, seminaris 
(de formació en el centre, de zona), tallers, formació en empreses, 
congressos, taules redones, etc relacionades amb els punts anteriors. 
 
La comissió pedagògica va proposar per la seva aprovació al claustre la 
formació en Metodologia per Projectes que es desenvoluparà durant aquest 
curs al nostre centre a 1r i 2n d’ESO. 
 
Proposta de calendari de sessions: 
 
sessió Dates Horari Tipus d’activitat formativa Hores 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

TOTAL HORES 30 
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6. Programació anual de les activitats 
complementàries i extraescolars 

 
En procés d’elaboració. Es finalitzarà amb les aportacions de les diferents 
programacions de cada departament que en aquests moments s’estan 
revisant. 
 
El projecte de direcció, així com la present PGA dins els àmbits d'actuació 
per aquest curs escolar indica els objectius, accions i temporalització 
d’algunes d’aquestes activitats per aconseguir una projecció interna i externa 
del centre i millorar la formació acadèmica, professional i personal dels 
alumnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Projecció 
interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Promoure entre 
la comunitat 
educativa el 
sentiment de 
pertinència al 

centre 

Ambientalització del 
centre segons les 
activitats previstes 

Durant tot el curs 
escolar 

Dinars de convivència Durant tot el curs 
escolar 

Reunions de l'equip 
directiu amb l'AMIPA 

Durant tot el curs 
escolar 

Activitats amb la Junta 
de delegats 

Una per trimestre 

Viatge d'estudis pels 
alumnes que cursen 4t 
d’ESO i Batxillerat 

2n trimestre del curs 

Festa de graduació Juny 2018 

Dinamitzar activitats 
conjuntes entre 
departaments 

Una per trimestre 

Educació en salut, 
alimentació valors 
ètics- cívics i 
ambientals 

Orientació i 
Coordinació 
Ambiental 

Activitats culturals i 
esportives 
 
SUMA’T de vela al Club 
Nàutic de Pollença per 
alumnes d’ESO 

Segon i tercer 
trimestre del curs 
escolar 
 
Maig juny 2018 

Activitats de Nadal Desembre 2017 

Festa de Sant Antoni 16 de gener 2018 
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Dia de la Pau i la no 
violència 

30 de gener 2018 

Dia del llibre 24 d’abril de2018 

Organització de portes 
obertes 

Maig/ juny 2018 

Activitats per a pares i 
mares de caire cultural 
(presentació dels 
projectes de 1r i 2n 
ESO...) 

Al llarg del curs 
escolar 

Extensió de l'Escola 
oficial d'idiomes 

Al llarg del curs 
escolar 

Sortida als Pirineus 
pels alumnes de 
Biologia de Batxillerat 

Abril 2018 

Sol·licitar visita al camp 
d’aprenentatge per 
poder desenvolupar el 
Projecte sobre la 
Mediterrània 

1a quinzena de maig 
de 2018 

Viu l’Estiu desenvolupat 
pel l’Ajuntament 
d’Alcúdia al nostre 
centre 

Juliol 2018 

Escola de Ball. 
Ajuntament Alcúdia 

Dilluns, dimecres i 
divendres durant tot 
el curs en torn 
d’horabaixa 
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7. Memòria administrativa 
 
 
 
 
El DOC es pot consultar mitjançant l’aplicatiu de gestió docent de la 
Conselleria d’Educació i Universitat, Gestib. 
 
Estadística d’inici de curs: 
 

Evolució de l’alumnat matriculat els darrers quatre cursos acadèmics 

 

 

L’estructura dels 36 grups (més 1 d’Alter) del curs actual. El curs anterior la 

Conselleria amb un nombre similar d’alumnes a primer d’ESO ens va suprimit 

un grup i no es va desdoblar els 2 grups de 4t d’ESO que tenien 33 i 32 

alumnes respectivament, per la qual cosa, en aquest curs escolar s’ha 
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desdoblat totes les matèries a 1r d’ESO, excepte, anglès i s’oferirà un grup 

més, així com a 4t d’ESO s’han desdoblat les matèries comuns, excepte 

anglès. D’aquesta manera es preveu que es podrà donar una millor atenció a 

l’alumnat. 

Els 575  alumnes matriculats pel curs 2017- 2018 a 29 de setembre de 2017 

és la següent: 

ESO 

 GRUPS MATRÍCULA 

1r 4 67 

2n 3 73 

3r 3 60 

1r PMAR 1 12 

2n PMAR 1 14 

4t 3 60 

Alter 1 5 

TOTAL 16 291 

 

 

 

 

 

 

CICLES FORMATIUS 

  GRUPS MATRÍCULA 

CF Bàsic Cuina i serveis 2 24 

CFGM Cuina i gastronomia 2 29 

CFGM Cuina i gastronomia Dual 2 08 

CFGM Serveis en restauració 1 24 

CFGM Serveis en restauració Dual 2 05 

BATXILLERAT 

 GRUPS MATRÍCULA 

1r 2,5 73 

2n 2  43 

TOTAL 4,5 116 
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CFGM Gestió administrativa 2 23 

CFGM Gestió administrativa Dual 2 12 

CFGS Gestió d’allotjaments turístics 2 23 

CFGS Administració i finances 2 17 

TOTAL 17 144 

 
 
 
 
Situació de les instal·lacions i equipaments: 
 

Actuacions realitzades de juliol a setembre de 2017: 

- Actualització de la plana web del centre. 

- Cartell amb el nom del centre i el seu logotip tant a l’entrada principal 

com a l’entrada del pati. Segons petició del Consell Escolar. 

- Canvi dels cartell d’indicació dels diferents espais del centre. 

- Adequació dels banys dels alumnes i professors de la primera i segona 

planta. 

- Resoldre les no conformitats de l’OCA que va realitzar el centre 

(instal·lacions elèctriques). 

- Canvi de la canal de la calefacció del centre. 

- Reparacions de fusteria. 

- Revisió de l’ascensor. 

- Revisió elèctrica. 

- Treballs de jardineria. 

- Pintar les aules. 

- Pintar l’arrambador de l’escales. 

- Revisar tot l’enllumenat del centre. 

- Arreglar taules i cadires 

- Instal·lació de les noves cuines del departament d’Hoteleria i turisme. 
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- Desinfecció i desratització de les instal·lacions. 

- Canvi de la ubicació d’alguns departaments: 

o Departament de Llengua i literatura castellana i Departament de 

Llengua i literatura catalana compartiran l’espai de la primera 

planta. 

o Departament de Geografia i Història compartirà espais amb el 

subdepartament de Filosofia, professorat de Grec i professorat de 

Religió (primera planta). 

o El departament d’Hoteleria i turisme s’ha ubicat a l’antic 

departament de Llengua i literatura catalana (planta baixa). 

- Creació d’un nou espai multi funcional per reunions i visita de pares on 

abans era el departament d’Hoteleria i turisme (planta baixa). 

 

Previsions per part del centre: 

Veure el punt 6 l'apartat de Gestió del Pla d'actuació pel curs 2017-2018.  

 

Intervencions a realitzar per la Conselleria d’Educació i Universitats (IBISEC): 

- Licitació i execució de les obres de millora de les cobertes del centre. 

- Reparació de la façana. 

- Reparació de l’escala de sortida d’emergència. 

- Tancament del depòsit de gasoil. 

- Instal·lacions del departament d’Hoteleria i turisme. 

 
Intervencions a realitzar per l’Ajuntament d’Alcúdia: 

- Senyalització del pas de zebra que va al pavelló amb llums. 

- Neteja periòdica del solar de davant l’entrada principal. 

- Programa de Natació escolar. 

- Pàrquing de bicicletes. 
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8. PLA PER A L’AVALUACIÓ DELS 
RESULTATS ACADÈMICS 

 
 
 
Aquest Pla té com a objectiu primordial l’estandardització d’una sèrie 
d’accions i actuacions coordinades per part de totes les parts implicades a 
l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat, que inclou l’avaluació dels 
processos d’ensenyament i la pràctica docent per millorar el resultats 
acadèmics del nostre alumnat. 
 
Així mateix, una vegada analitzats i valorat els resultats acadèmics dels 
nostres alumnes, es fa necessària una reflexió  sobre la necessitat de millora 
i planificar accions mesurables que ens ajudin a millorar l’èxit acadèmic. 
 
Les diferents accions han d’estar sota les següents pautes: 
 

• L’anàlisi i reflexió sobre els resultats acadèmics són responsabilitat 
compartida entre els agents implicats (alumnes, famílies, claustre, 
departaments, equips docents i equip directiu). 

• Fomentar la reflexió docent, la participació i coordinació del professorat 
ja sigui per departaments, per equips docents o a nivell individual entre 
el professorat- alumnes i famílies. 

• Revisió coordinada i al llarg de tot el curs de les decisions preses pels 
diferents agents implicats. 

• L’anàlisi i reflexió de les accions de suport han d’estar dins el mateix 
procés ordinari de valoració de resultats. 

• S’ha d’informar a la comunitat educativa dels resultats acadèmics 
obtinguts per incidir en els aspectes millorables. 

 
 
Per la qual cosa, aquesta serà la planificació dels procediments per avaluar i 
valorar el rendiment escolar dels nostres alumnes, la seva evolució, els 
processos d’ensenyament i en definitiva dels resultats acadèmics del nostre 
centre.



 
 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ O 
ÀREA CRÍTICA 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

INDICADOR 
FINAL 

ACCIONS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLE PROCÈS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Èxit escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Augmentar 
les dades d’èxit 

escolar 

• Reunions amb els temes 
tractats i acords. 

• Seguiment dels acords a 
les properes reunions. 

Coordinació entre els 
centres de primària i els 
de secundària:  
Informe avaluació inicial 
Assistents: caps de dpt de 
les àrees instrumentals 
amb els professors/tutors 
de 6è 
Intercanvi d’informació dels 
alumnes de 6è i dels de 1r 
d’ESO 

Novembre 2017 
Abril 2018 
Juny 2018 
 

Equip directiu/ 
orientació/ caps de 
dpt 

PR0201 

Documents: 
• Resultats acadèmics 

per grups i matèries i 
la seva comparativa 

• Graella d’enllaç de 
dades, on per grups i 
nivells s’observaran 
els resultats 
acadèmics globals, 
faltes no justificades, 
amonestacions i tant 
per cents d’unitat 
didàctiques 
programades sobre 
les vistes realment 

L’equip directiu elaborar 
els documents que 
serviran d’anàlisi i 
reflexió inicial del procés 
d’ensenyament 
aprenentatge  

novembre 2017 
gener 2018 
febrer 2018 
març 2018 
Juny 2018 (memòria 
final de curs) 

Equip directiu PR0201 

Augment del nombre 
d’alumnes que promocionen 
o titulen en un 5% respecte 
al curs anterior 

Reunions d’equips docents 
per valorar els resultats de 
les interavaluacions i 
avaluacions.  
Propostes de millora 
Seguiment del compliments 
dels acords i del resultat de 

23 i 30 de novembre 
2017 
09 i 11 de gener 2018 
15 i 22 de febrer 2018 
27 i 29 de març 2018 
Juny 2018 

Cap d’estudis, Tutor/ 
a i equips docents i 
suport educatiu 

PR0201 
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la seva aplicació (han de 
ser acords mesurables i 
que es puguin constatar) 

Augment del nombre 
d’alumnes que promocionen 
o titulen en un 5% respecte 
al curs anterior 

Reunió comissió 
pedagògica per rebre 
informació per matèries 
dels resultats acadèmics.  
Reunió de departaments 
per analitzar els resultats 
per matèries, nivells i 
grups 
Acta reunió de 
departament amb els 
acords  
Seguiment del 
compliment dels acords 
per part del cap del 
departament i del grau 
d’eficàcia dels mateixos 

23 i 30 de novembre 
2017 
09 i 11 de gener 2018 
15 i 22 de febrer 2018 
27 i 29 de març 2018 
Juny 2018 

Comissió 
pedagògica. Cap de 
departament i 
membres del 
departament 

 

Signatura d’assistència a les 
reunions amb els 90% dels 
tutors 

Reunions de coordinació 
de tutors  

Mínim 1 vegada cada 15 
dies 

Coordinadora de 
tutors 

PR0205 

80% del tutors Seguiment del Pla 
d’acció tutorial. 

trimestralment  Orientació i tutors PR0205 

Mínim 3 intervencions 
setmanals 

Disseny i implantació del 
programa d’Èxit escolar 

Al llarg del curs escolar Cap d’estudis i 
Coordinadora del 
programa 

 

80% d’assistents del grup de 
projectes i millora dels 
resultats dels grups en la que 
s’aplica d’un 10% 

Seguiment de la 
metodologia per 
projectes a 1r i 2n d’ESO 
i metodologia 
globalitzada a FP bàsica 

Al llarg del curs escolar Grup de projectes, 
tutors de 1r d’ESO i 
d’FP bàsica 

PR0201 

Grau de satisfacció dels 
agents implicats (mínim un 
6,5) 
Millorar dels resultats en un 
10% 

Anàlisi dels resultats de 
les accions de suport 
(aquestes han d’estar 
dins el procés ordinari de 
valoració de resultats) 

23 i 30 de novembre 
2017 
09 i 11 de gener 2018 
15 i 22 de febrer 2018 
27 i 29 de març 2018 
Juny 2018 

Comissió 
pedagògica. Cap 
d’Orientació i cap 
d’estudis 

PR0205 



 


