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1. INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria recull els objectius que s’havien plantejat en el
Projecte de Direcció, en el Pla Anual del Centre i en les propostes
de tot l’equip docent per a aquest curs i les seves valoracions.
També s’hi inclouen les activitats extraescolars que s’han dut a
terme.
Aquesta memòria analitza la correlació entre l’aplicació de la PGA
i les dades dels resultats obtinguts per l’alumnat, l’anàlisi i la
interpretació de les dades i dels factors que hi ha intervingut i la
síntesi dels resultats, recollint les valoracions fetes i les propostes
de millora acordades. També inclou la valoració dels recursos
associats a la PGA.
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2. OBJECTIUS DE LA PGA PER AL CURS 2021-2022
Objectiu

Assoliment

Actuacions

Propostes curs 2022-2023

100% 80% 60% 40% 20% <10%
Creació d’un grup de treball que revisi
i actualitzi el PAT

X

Creació d’un grup de treball que revisi
i actualitzi les NOFC

1.Revisar i actualitzar
els documents de
Centre.

Indicador

X

Continuar amb la revisió i amb
l’actualització de les programacions
didàctiques. Aquest curs s’havien de
fer les de Competic, les d’anglès, les
de les matèries del curs de preparació
per a l’accés a la Universitat per a
majors de 25 anys, i les de Llengua
catalana i les de Llengua castellana



Revisió de les NOFC



Continuar amb les actualitzacions de
les programacions pedagògiques,
adaptant-les a un ensenyament
competencial



Aplicació del Projecte d’orientació

X

Creació de calendaris de reunions i
actuacions per elaborar els documents
anteriors

X

Aprovació del document

X

Evolució de la redacció dels documents
 Estat dels documents a la data marcada (30 de juny de 2022)
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Tenir el PAT i les NOFC elaborats el 30 de juny
 Tenir les programacions elaborades el 30 de juny


Criteri d’acceptació



Valoració objectiu


Observacions



Valoració molt positiva, si bé es va decidir ajornar les NOFC pel proper curs, s’ha fet la FIC del Projecte d’orientació
i s’ha elaborat aquest projecte
L’ajornament de les NOFC ve donat perquè vam decidir fer aquest curs la FIC del Pla digital del Centre

Al Consell Escolar del 15 de setembre de 2021 es va aprovar el PEC i posteriorment es va penjar a la pàgina web del
Centre
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Objectiu

Assoliment

Actuacions

Propostes curs 2022-2023

100% 80% 60% 40% 20% <10%
Seguir
potenciant
les
tutories
individuals i grupals, a fi de millorar
l’acompanyament de l’alumnat

Continuar
fomentant
el
treball
coordinat i en equip del professorat

Unificar les metodologies de treball de
seguiment i d’avaluació de l’alumnat

2.Millorar els
resultats educatius.

X

el

treball

Seguir potenciant les tutories
individuals i grupals. Fer les
entrevistes i les tutories inicials als
cursos de preparació a les proves
d’accés més acurades



Continuar fomentant el treball
coordinat del professorat



Continuar unificant les
metodologies de treball de
seguiment i d’avaluació de
l’alumnat



Fomentar el treball cooperatiu



Començar a aplicar el treball per
projectes al GES

X

X
X

Consolidar el treball cooperatiu
Intentar aplicar
projectes al GES



per

X

Promocionar l’ús de les TIC i de les
TAC a l’aula

X



Aplicació dels diferents entorns
virtuals d’aprenentatge treballats a
la FIC del Pla digital del Centre

Fomentar l’ús dels diferents entorns
virtuals d’aprenentatge

X



Aplicar mesures d’atenció a la
diversitat i a les NEE

Aprofundir amb les mesures d’atenció
a la diversitat i a les NEE

X
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Indicador

Criteri d’acceptació

Calendari de les reunions i actes de les reunions celebrades
Control de l’assistència de l’alumnat mitjançant els fulls de signatures d’assistència
Control del registre d’altes i baixes d’alumnes
Informes d’avaluació
 Recull d’entrevistes, de proves i d’enquestes
 Evolució de la millora del material didàctic
 Registre de tutories









Valoració objectiu

Observacions

Reducció del nombre de persones que abandonen i de persones que no aproven ni/o no promocionen

 Resultat d’enquestes de grau de satisfacció a l’alumnat de diferents ensenyaments





S’ha fet un calendari de reunions que s’ha complert i ha servit per facilitar la coordinació dels diferents equips
docents
S’ha potenciat molt l’ús de les eines informàtiques
S’ha fet un seguiment de l’alumnat molt acurat
El percentatge d’alumnes que es donen de baixa sobre el total de matriculats i el percentatge d’alumnes aptes
sobre el total d’avaluats no observa una variació significativa

Malgrat la situació de pandèmia que ha viscut el país per la Covid19, s’ha procurat la màxima normalitat al llarg del curs,
atenent en tot moment les mesures sanitàries que se’ns han fet arribar
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Objectiu

Assoliment

Actuacions

Propostes curs 2022-2023

100% 80% 60% 40% 20% <10%
Treball conjunt amb l’Ajuntament de
Mataró per orientar a l’alumnat en risc
d’exclusió social en el marc de la
Comissió social de Mataró

Calendari de reunions de la Comissió de
convivència

3.Mantenir les
relacions i la
participació de la
comunitat educativa.

Millora de l’organització, gestió i
difusió
de
les
activitats
complementàries que es puguin dur a
terme al centre. La Comissió de
convivència és el nucli de la Comissió
d’activitats complementàries

Potenciar les
individuals

tutories

de

grup

i

X
Coordinació amb l’Ajuntament per
orientar l’alumnat en risc d’exclusió
social.



Revisar la carta de Compromís.



Potenciar l’ús de les cartelleres del
vestíbul i de les aules.

X

X

X

X

Revisar la carta de compromís educatiu

Potenciar l’ús de les cartelleres del
vestíbul i de les aules com a mitjà de
difusió d’informació



X
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Modificar el web del centre

X

Impulsar les xarxes socials (Facebook i
Instagram)

X

Evolució de la revisió del PAT i de la Carta de Compromís educatiu
Participació de la comunitat educativa en les activitats complementàries
Actes de les reunions dels diferents ensenyaments
Documents de registre de les tutories
 Publicacions a les xarxes socials
 Participació del Claustre a la FIC d’orientació





Indicador








Criteri d’acceptació

El percentatge de participació a activitats complementàries ha estat superior al 70%.
Aprovació de la nova Carta de Compromís Educatiu
Estat d’elaboració del Projecte d’orientació
Calendari i actes de les reunions de la Comissió de convivència
Nova pàgina web del Centre

L’assoliment del treball de la Comissió social ha estat molt baix per causes totalment alienes al nostre centre.
S’han realitzat moltes activitats complementàries i la participació de l’alumnat ha sigut excepcional
Hem fet una nova pagina web
 Les publicacions i els seguidors a les xarxes socials (facebook i Instagram) han augmentat. S’han convertit en mitjans
de difusió de les activitats del centre molt importants
 A la Memòria del curs 2020-2021 vam posar, com a proposta per aquest curs, optimitzar l’ús de l’APP. Però a la
valoració final es va considerar oportú no continuar amb l’APP, doncs el resultat no va ser l’esperat




Valoració objectiu
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Activitats complementàries:
1r Trimestre
ACTIVITAT
Xerrada-videoconferència “Els
volcans” (xerrada inaugural del CFA
La Llagosta)
Taller: “Drets humans”
Taller: “Drets humans i migració”
Elaboració de panellets (per grups)

Observacions

Xerrada: Per a què estudiar?
Realització de felicitacions de Nadal
i d’any nou
Xerrada “La salut mental” (Marató
TV3)
Elaboració de crêpes i pancakes
Pel·lícula en anglès VO
Sortida a la Barcelona medieval
Elaboració de cookies
Guarniment de Nadal . Decoració de
l’arbre amb fotografies
Sortida al centre de Mataró (les
llums de Nadal i el Mercat de Nadal
a la plaça Santa Anna)

DATA PREVISTA

ENSENYAMENTS PARTICIPANTS

6 d’octubre

GES

19 d’octubre
25 d’octubre
Del 25 al 29
d’octubre
2 de novembre

GES 1
GES 2
Inicials
GES

desembre

Competic 1

10 de desembre

GES

16 de desembre
17 de desembre
20 de desembre
20 i 21 de
desembre

GES 2
Anglès
GES

20 de desembre

Tots

21 de desembre

Inicials

Anglès
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2n Trimestre
ACTIVITAT
Commemoració del dia de les
llengües maternes
Visita a la casa Coll i Regàs
Commemoració del Dia
Internacional de les dones
Conferència de la Fàtima Romero:
“Dona i ciència”
Taller primers auxilis
Saló de l’ensenyament
Ruta modernista per Mataró
Fira d’orientació formació
professional

DATA PREVISTA

ENSENYAMENTS PARTICIPANTS

21 de febrer

Tots

3 de març

Competic-1

8 de març

Tots

8 de març

GES, Competic 1 i llengua catalana
3

9, 10 i 11 de març

Inicials

16 de març

GES

Del 21 al 31 de
març

Inicials

2 d’abril

GES2
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3r Trimestre
ACTIVITAT

DATA PREVISTA

Passejada per Mataró el dia de Sant
Jordi

Setmana anterior
a Sant Jordi
Anterior i
posterior a Sant
Jordi

Parada d’intercanvi de llibres

ENSENYAMENTS PARTICIPANTS
Inicials
Tots

Tresors de la Plaça Gran

26 d’abril

GES1

Visita a la biblioteca Pompeu Fabra

26 d’abril

Català 1 B vespre

Exposició Human Bodies

11 de maig

GES

La guerra civil a Mataró

16 de maig

GES2

Xerrada de la Marta Davi:
“Regularització estrangeria”

25 de maig

Inicials

Participació al concurs Endevina’l

2 de juny

Tots

Visita al poble espanyol

2 de juny

Inicials

Del 14 al 17 de
juny

Tots

Jornades culturals
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Jornades Culturals:
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Objectiu

Assoliment

Actuacions
100
%

Treballar en el Pla d’educació digital
del centre

X

Renovació de la pàgina web del
centre

X

Redissenyar i potenciar
Moodle de l’escola

4. Potenciar i facilitar l’ús
de les TIC i TAC al centre.
Millora de la comunicació
dins la comunitat escolar i
amb l’entorn a través de
les TAC.

l’ús

80
%

del

60
%

X

Programar activitats amb els alumes
que impliquin l’ús de les TIC/TAC

X

Assegurar el correcte manteniment
de les instal·lacions compartides

X

Revisar, actualitzar i inventariar
l’equipament informàtic del centre

X

Fer ús del model de recollida
d’incidències informàtiques

X

40
%

Propostes curs 2022-2023
20
%

<10
%



Elaboració del Pla digital de centre



Afavorir la formació del professorat en
les TIC/TAC.



Programar activitats amb els alumes
que impliquin l’ús de les TIC/TAC.



Afavorir el treball transversal entre les
diferents àrees curriculars fent ús de
les eines TAC.
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Afavorir la formació del professorat i
del PAS en les TIC/TAC
Valorar l’estat del centre a les xarxes
socials per tal de millorar-lo per
utilitzar-lo per impulsar la difusió de
l’escola

X

X

Afavorir el treball transversal entre
les diferents àrees curriculars fent ús
de les eines TAC

Indicador

X

Gestionar els espais amb recursos
tecnològics compartits per facilitarne l’accés

X

Assegurar la inclusió de tota la
comunitat educativa en l’estratègia
digital de centre

X







Creació de la Comissió digital
Estat de la pàgina web i del Moodle del centre
Recull de les necessitats formatives del professorat i recull anual de la formació realitzada
Recull d’activitats programades i aplicades als diferents àmbits educatius
Actes de les reunions

Criteri d’acceptació
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Valoració objectiu







Valoració de la utilització del model de recollida d’incidències
Valoració de l’estat del centre a les xarxes socials
Recull i anàlisi de l’inventari informàtic del centre
Existència de projectes que impliquin el treball entre diferents àrees
Creació de la nova pàgina Web



S’ha realitzat (12 dels 13 professors del Claustre) la FIC del Pla digital de centre. El proper curs caldrà
elaborar aquest pla
S’ha creat la nova pàgina Web i s’han utilitzat les xarxes socials com a mitjà de difusió de les activitats del
centre
Tot el professorat fa ús, a l’aula, de les TIC/TAC
El professorat ha rebut els portàtils facilitats pel Departament





Observacions

Quatre professors del centre han obtingut l’acreditació ACTIC nivell mitjà i un professor ha obtingut l’acreditació ACTIC
nivell avançat
S’ha vetllat perquè l’alumnat de GES2 acabi amb competències digitals
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GRAU D’ASSOLIMENT

OBJECTIUS DELS DIFERENTS ÀMBITS D’ENSENYAMENT
100%

ENSENYAMENTS
INICIALS
GES
ANGLÈS

COMPETIC

PREPARACIÓ A
PROVES D’ACCÉS ALS
CFGS
PREPARACIÓ A
PROVES D’ACCÉS A
LA UNIVERISTAT >25

Augmentar la participació a les activitats
complementàries, en la línia de la integració
Millorar l’assistència dels alumnes a les
classes
Fomentar l’ús de les TIC a l’aula
Millorar la matrícula als cursos d’anglès de
cara al proper curs
Fomentar l’autonomia de l’alumnat

80%

60%

Reduir el grau d’abandonament de
l’alumnat

Un objectiu fixat per l’equip directiu per aquest curs és
sol·licitar ser centre de pràctiques:
d’alumnes universitaris
d’alumnat que cursa CFGM de gestió administrativa

20%

<10%

X
X
X
X
X

Optimitzar l’ús de l’aula virtual
Fomentar l’ús de les TIC a tots els
ensenyaments
Reduir el grau d’abandonament de l’IOC, tot
fent un seguiment molt directe des de les
tutories

40%

X
X

X
X

Aquest objectiu s’ha assolit. Hem sol·licitat ser centre de
pràctiques d’alumnes universitaris i s’ha aprovat.
Ja hem tingut aquest curs un alumne de pràctiques de
gestió administrativa.
Hem sol·licitat pel proper curs tenir un alumne de
pràctiques del CFGM d’informàtica.
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3. ACTUACIONS SIGNIFICATIVES
Les actuacions més significatives d’aquest curs 2021-2022 són les dues FIC que ha
realitzat l’equip docent: la d’orientació i la del pla digital de centre.
Aquest curs també s’ha recuperat la normalitat després de la pandèmia pel que fa a
les activitats complementàries i a les jornades culturals. Des dels diferents àmbits i
des de la Comissió de convivència s’ha fet un gran impuls d’aquestes activitats i s’ha
animat a l’alumnat a participar-hi.
Aquest curs ja hem tingut un alumne de CFGM de gestió administrativa en pràctiques
i s’ha sol·licitat per al proper curs tenir alumnes universitaris d’educació primària i
del màster de formació del professorat en pràctiques i un alumne del grau mig
d’informàtica.
La pàgina web del centre també, finalment, s’ha modificat.
Una decisió ferma per aquest curs era participar en la Comissió social de Mataró,
posada en marxa per l’Ajuntament a requeriment dels CFA de la ciutat, per poder
atendre correctament i ajudar a l’alumnat en risc d’exclusió social. El funcionament
d’aquesta comissió aquest curs no ha estat ni l’esperat ni el desitjable.
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4. Òrgans col·legiats
1. EL CONSELL ESCOLAR
Aquest curs s’han convocat 6 reunions de Consell Escolar amb les següents ordres del
dia:
Consell Escolar del 15/9/2021
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Benvinguda al curs 2021-2022
Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Signatura d’actes pendents
Presentació i aprovació de la Memòria Anual
Informacions diverses relatives a l’inici de curs.
a. Plantilla
b. Oferta formativa
c. Procés de matrícula
d. Protocol Covid. Presentació del pla d’Organització d’inici de curs
Programació Activitats complementàries
Presentació del Pla General Anual del centre
Gestió econòmica
Proposta del calendari de reunions del Consell Escolar
Precs i preguntes

Consell Escolar del 24/11/2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Signatura d’actes pendents
Informació sobre la incidència de la pandèmia al centre
Documentació del centre per al curs 21/22. Actualització.
Renovació membres Consell Escolar
Activitats complementàries
Modificació Calendari escolar
Gestió econòmica
Precs i preguntes

Consell Escolar del 15/12/2021
1.
2.
3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Signatura d’actes pendents
Constitució del nou Consell Escolar
Torns obert de preguntes

Consell Escolar del 19/1/2022
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Presentació de la liquidació de l’exercici econòmic 2021
Presentació del pressupost provisional de l’exercici econòmic 2022
Precs i preguntes
Propera reunió
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Consell Escolar del 19/5/2022
1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2. Valoració activitats complementàries
3. Jornada de portes obertes
4. Calendari final de curs
5. Organització curs 2022/2023
a.
Calendari escolar
b.
Oferta formativa
c.
Plantilla docent
d.
Preinscripció
i.
Dates i protocol
6. Nova web del centre
7. Endevina’l
8. Formacions internes del centre
9. Centre de pràctiques (administració i docència)
10. Propera reunió Consell escolar.
11. Precs i preguntes

Consell Escolar del 4/7/2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior. Signatura d’actes
Calendari escolar 2022/2023
Calendari de setembre i confirmacions de matrícules.
Documentació del centre del curs 2021/2022
a. Memòria anual del centre
Quotes de material dels cursos
Curs de formació al centre
Plantilla
Precs i preguntes
Propera reunió

2. CLAUSTRE
Al llarg del curs s’han convocat 11 reunions de claustre on s’han tractat els següents
temes:
Claustre núm 1 (1/9/2021)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presentació i benvinguda a l’equip docent 2021/2022
Novetats plantilla
Novetats espais : proposta reforma magatzem
Calendari del curs escolar 2021/2022
Horaris docents
Matrícules setembre
Protocol Covid 2021/2022
Quotes material
Material didàctic
Altres
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Claustre núm 2 (13/9/2021)
1.
2.
3.
4.
5.

Recompte d’alumnes matriculats per grups i ensenyaments. Incidències
Matrícula a partir del 13 de setembre
Curs de formació: “L’orientació educativa”
Revisió edifici legionel·la
Dotació de mascaretes per a l’equip docent
6. Altres

Claustre núm 3 (15/9/2021)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Matrícula a partir del dia 24 de setembre
Consell Escolar
Documentació i material inici de curs (tutors)
Protocol Covid
Resolució Oferta formativa 2021/2022
Revisió Fons social europeu
Programacions
Proposta activitats complementàries
Altres

Claustre núm 4 (1/10/2021)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incidències inici de curs
Programacions
Convocatòria proves lliures GESO
Proposta activitats complementàries
Propostes objectius d’àmbit
Curs formació de centre : L’orientació educativa
Reunió Serveis Territorials
Altres

Claustre núm 5 (5/11/2021)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Matrícula i assistència actualitzada dels grups
Formació : L’orientació educativa
Pla d’educació digital de Catalunya 2020/2023
Nova graella per a les dades anuals d’alumnes del curs actual
Consell escolar
Simulacre d’evacuació
Activitats complementàries previstes per al novembre i desembre
Ordinadors portàtils per als docents
Loteria Can Marfà, Els Tarongers i Damià Campeny
Altres

Claustre núm 6 (10/12/2021)
1. Lliurament de mascaretes per al segon trimestre
2. Calendari de final de trimestre i recordatori del segon
3. Activitats complementàries segon trimestre.
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4. Sol·licitud centre de pràctiques
5. Dinar de final de trimestre
6. Altres

Claustre núm 7 (25/2/2022)
1. Activitats complementàries programades
Dia de de la dona
2. Formació interna de centre: Estratègia digital
3. Proves lliures GESO
4. Administratiu en pràctiques
5. Sol·licitud de centre formador
6. Oferta formativa 22/23
7. Nou currículum de Formació Instrumental
8. AVALDIR (enquestes)
9. Programacions
10. Altres

Claustre núm 8 (31/3/2022)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Celebració Ramadà
Estratègia digital. Selfei i Selfie for teachers
Adjudicacions d’estiu. Terminis
Concurs mèrits i concurs oposicions.
Registre d’absències, sol·licitud de permisos, mitges jornades...
Activitats complementàries previstes per al 3r trimestre
Celebració de Sant Jordi
Calendari de final del 2n trimestre i d’inici del 3r trimestre.
Jornades portes obertes
Altres

Claustre núm 9 (13/5/2022)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Comissió de convivència : Jornades culturals
Activitats complementàries pendents al 3r trimestre
Posta en comú de les FIC. Calendari
Calendari escolar de final de curs
Avaluacions de grups i llistes. Reserva de places vacants per al 22/23
Expedició i lliurament de certificats
Jornada portes obertes
Preinscripcions
Tasques fi de curs abans del 30 de juny
Consell escolar
Nova web del centre
Centre de pràctiques
Endevina’l
14. Altres
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Claustre núm 10 (3/6/2022)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Enquesta satisfacció FIC
Tasques
FIC digital
Foto d’estiu del claustre per al CRP Maresme
Jornades culturals i tastets
Jornades portes obertes
Publicitat Capgròs
Reserves 2022/2023
Activació web de l’escola
10. Altres

Claustre núm 11 (30/6/2022)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Recompte de la preinscripció als diferents ensenyament i cursos
Valoració del funcionament de la preinscripció
Funcionament de la matrícula de setembre
Gestió de les llistes d’espera
Publicació de la llista d’admesos i exclosos
Plantilla i oferta educativa.
Inici del curs 22/23
Personal en pràctiques
Obres al soterrani
Consell escolar
Nova web de l’escola
Publicitat al capgròs al setembre
Altres
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5. CURSOS DE FORMACIÓ


El director de l’escola ha participat en les trobades de Coordinació d’equips
directius dels centres i aules del formació d’adults del SSTT Maresme-Vallès
oriental.



El director també ha cursat la formació de Coeducació per a una educació no
sexista a l’educació d’adults.



Quatre professors han assolit positivament el curs d’acreditació Actic 2 i un
professor el curs d’acreditació Actic 3.



Tres professores del centre que constitueixen la Comissió digital han sigut les
formadores de la FIC del Pla digital del centre on hi participat tot el Claustre
menys una professora. Tot el Claustre ha participat, també, a la FIC,
L’orientació educativa: factor clau d’èxit en l’educació al llarg de la vida.



Bona part de l’equip docent ha fet formació continuada reconeguda pel
Departament d’Educació.
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