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1. DIAGNÒSTIC INICIAL
1.1. Modificacions en el context del centre

Per aquest curs escolar, cal destacar:
- Tornam a compartir el centre amb una escola d’infantil i primària (en concret, Sa
Torre). Això fa que alguns grups hagin de fer classe a aules més petites i que no
poguem tornar a disposar d’aula d’exàmens.
- S’han augmentat grups, alumnes i professors respecte del curs passat.
- Per primera vegada s’impartirà el curs de PRAQ a quart d’ESO, destinat a alumnes
provinents de PMAR.
Tot en un context marcat per:
- Els efectes del pas del temps sobre les infraestructures del centre, que tenen un
elevat cost de manteniment que no es correspon amb els actuals pressuposts de
què ens dota la Conselleria d’Educació.
1.2 Principals conclusions extretes de la memòria del curs anterior

Figuren a la memòria del curs 2017-18. Es tractaran durant el present curs i són el punt de
partida de la PGA del curs 2018-19.
1.3 Principals conclusions globals extretes de l’avaluació de la PGA del curs anterior per
part del Consell Escolar

Figuren a l'acta del consell escolar que aprova la memòria del curs anterior.
Es demanen taquilles al poliesportiu perquè els alumnes hi puguin deixar la motxilla. A
més, demanen més coordinació entre pares i professorat respecte de l’ús de mòbils al
centre, així com més control a la porta d’entrada del centre.
2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER EL CURS 2018-2019
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3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
3.1 Dades generals

L’IES Manacor compta amb uns 1217 alumnes, i el claustre està format per 132
professors, 4 ordenances, 4 encarregats de neteja, 3 administratius (amb una quarta
plaça que en aquests moments no està ocupada), una ATE i una tècnica d’intervenció
socioeducativa. A més, la neteja de tota la segona fase de l'IES MANACOR (part dreta
dels blocs C, D i E, pistes esportives, poliesportiu i patis d'aquesta zona) s'ha adjudicat a
una empresa de neteja.

ESO
Nombre alumnes
CURS

GRUPS

ORD

NESE

TOTAL

1r
2n
3r
4art
UECCO
TOTAL

5
5
5
5
1

103
84
93
75
0
355

29
32
23
22
7
113

132
116
116
97
7
468
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172
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MODALITAT
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BCT
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TOTAL NESE
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1
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6
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1

24

3

1

14

3

38

Instal·lacions
elèctriques i
automàtiques

1

23

4

1

11

1

34

Activitats comercials 1

28

5

1

25

2

53

Sistemes
microinformàtics i
xarxes

1

27

7

1

30

6

57

Desenvolupament
de pàgines web

1

24

3

1

14

1

38

Administració i
finances

1

26

2
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1
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11

en xarxa
Carroseria (dual)
Màrketing i publicitat
TOTAL

1

15
5
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17

1

5

1

10
6

3

5
25

54

12

137

3.2 Calendari anual i horari general del centre

D'acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 18 d’abril
de 2018 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-19 per als centres
docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el calendari
queda així:
Les activitats pels professors seran de dia 3 de setembre de 2018 fins al 30 de juny de
2019, ambdós inclosos.
Pels alumnes les activitats lectives seran des del 12 de setembre de 2018 fins al 21 de
juny de 2019. Pel que fa als cicles formatius començaran les activitats lectives dia 21
de setembre de 2018 i les acabaran el 22 de juny de 2019. El 2n de batxillerat acaba
com a molt tard dia 31 de maig de 2018, tot i que el centre oferirà activitats
d’aprofundiment i consolidació fins abans de les proves d’accés a la Universitat.
Dia 22 de desembre es realitzarà una jornada cultural que començarà a les 8h i
acabarà a les 13h pels torns de matí i capvespre.
Dia 16 de gener, dissabte de Sant Antoni, les activitats lectives acabaran a les 12h, per
tal que els alumnes puguin acudir a les festes que es fan al poble de Manacor durant
aquest dia.
Seran dies no lectius:
12 d'octubre
1 de novembre
2 de novembre, dia substitutiu festa local
6 de desembre
7 de desembre, dia de lliure elecció del centre
Del 22 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019, ambdós inclosos, vacances de
Nadal.
17 de gener de 2017, festa local
28 de febrer, festa escolar unificada
1 de març
4 de març, dia de lliure elecció de centre
Del 18 al 26 d’abril de 2018, ambdós inclosos, vacances de Pasqua
1 de maig
HORARI d’ESO, FPB I DE BATXILLERAT
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Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8.00-8.55

8.00-8.55

8.00-8.55

8.00-8.55

8.00-8.55

8.55-9.50

8.55-9.50

8.55-9.50

8.55-9.50

8.55-9.50

9.50-10.45

9.50-10.45

9.50-10.45

9.50-10.45

9.50-10.45

Esplai
(30’)
11.15-12.10

Esplai
(30’)
11.15-12.10

Esplai
(30’)
11.15-12.10

Esplai
(30’)
11.15-12.10

Esplai
(30’)
11.15-12.10

12.10-13.05

12.10-13.05

12.10-13.05

12.10-13.05

12.10-13.05

13.05-14.00

13.05-14.00

13.05-14.00

13.05-14.00

13.05-14.00

Esplai
(5’)*
14.05-15.00*

Esplai
(5’)*
14.0515.00*
* Només 1r i 2n de batxillerat
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HORARI DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
8.00-8.55

8.00-8.55

8.00-8.55

8.00-8.55

8.00-8.55

8.55-9.50

8.55-9.50

8.55-9.50

8.55-9.50

8.55-9.50

9.50-10.45

9.50-10.45

9.50-10.45

9.50-10.45

9.50-10.45

Esplai
(30’)

Esplai
(30’)

Esplai
(30’)

Esplai
(30’)

Esplai
(30’)

11.15-12.10

11.15-12.10

11.15-12.10

11.15-12.10

11.15-12.10

12.10-13.05

12.10-13.05

12.10-13.05

12.10-13.05

12.10-13.05

13.05-14.00

13.05-14.00

13.05-14.00

13.05-14.00

13.05-14.00

Esplai
(5’)*
14.0515.00*

HORARI HORABAIXA
Dilluns
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres
14.00-14.55
Esplai
(5’)

15.00-15.55

15.00-15.55

15.00-15.55

15.00-15.55

15.00-15.55

15.55-16.50

15.55-16.50

15.55-16.50

15.55-16.50

15.55-16.50

16.50-17.45

16.50-17.45

16.50-17.45

16.50-17.45

16.50-17.45

Esplai
(30’)

Esplai
(30’)

Esplai
(30’)

Esplai
(30’)

Esplai
(30’)

18.15-19.10

18.15-19.10

18.15-19.10

18.15-19.10

18.15-19.10
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19.10-20.05

19.10-20.05

19.10-20.05

19.10-20.05

19.10-20.05

20.05-21.00

20.05-21.00

20.05-21.00

20.05-21.00

20.05-21.00

3.3 Criteris pedagògics per a l'elaboració dels horaris (alumnat i professorat)

Agrupament d'alumnes:
L’agrupament dels alumnes es farà en primer lloc en funció dels recursos del centre i de
la decisió de l’Equip Docent. L'alumnat amb necessitats educatives s'agruparà per
optimitzar els suports disponibles.
A ESO i a Batxillerat:
- L’optativa assignada es farà en funció de la promoció de l’alumne. Primer escolliran
els que promocionen al juny i posteriorment el que ho fan pel setembre. El mateix per
les troncals de 4t ESO. S’intentarà sempre que els recursos del professorat ho permetin
donar a l’alumne l’opció escollida en primer lloc.
- En cas que fos possible es procurarà la paritat de nins/nines.
A 1r de Batxillerat L'agrupament se farà per modalitats:
- 2,5 grups de Científic Tecnològic
- 1,5 grups de Ciències Socials i Humanitats
A 2n de Batxillerat L'agrupament se farà per modalitats:
- 2 grups de Científic Tecnològic
-1 grups de Ciències Socials i Humanitats
Adscripció de professorat i elaboració d'horaris.
Els criteris pedagògics per a la realització dels horaris dels alumnes i professors seran
els següents:
La distribució de les matèries entre els membres dels departaments es realitzarà de la
següent forma:
a) En aquells departaments que imparteixin ensenyaments en dos o més torns, els
professors de cada un dels departaments acordaran en quin torn desenvoluparan la
seva activitat lectiva. En el supòsit que algun professor no pogués complir el seu horari
en el torn desitjat, l'haurà de completar en un altre torn. Si els professors del
departament no arribassin a un acord, es procedirà a l'elecció de torns en l'ordre
establert als apartats d) i e).
b) Una vegada elegit el torn, els membres del departament acordaran la distribució de
matèries i cursos. Per aquesta distribució es tendran en compte fonamentalment raons
pedagògiques i d'especialitat.
c) Només en els casos en què no es produesqui acord entre els membres del
departament per a la distribució de les matèries i cursos assignats al mateix, s'usarà el
procediment següent: els professors aniran elegint en successives rondes, segon
l'ordre de prelació establert en els punts
d) i e), un grup d'alumnes de la matèria i curs que desitgin impartir fins completar
l'horari lectiu dels membres del departament o assignar totes les matèries i grups que al
mateix corresponguin.
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d)L'elecció a què es refereixen els apartats a), b) i c) es realitzarà d'acord amb el
següent ordre:
1) Professors d'ensenyament secundari que fossin catedràtics en actiu.
2) Professors d'ensenyament secundari, professors tècnics de Formació professional,
mestres.
3) Professors interins.
e) La prioritat d'elecció entre els catedràtics, professors d'ensenyament secundari,
professors tècnics de formació professional i mestres vendrà determinada por
l'antiguitat en els respectius cossos, entesa aquesta com la que es correspon amb el
temps real de serveis efectivament prestats com funcionari de carrera del respectiu cos.
Si coincideix aquesta, s'acudirà a l'antiguitat a l'institut.
Si és possible es tindrà en compte l’alternança (que no vagin seguides) de les matèries
de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques i Ciències Socials dins l’horari
de l’alumnat, així com la variació de l’hora d’impartició diària de totes les matèries.
Repartir els alumnes de NESE i NEE entre els diferents grups segons indicacions de
l'equip docent i el D.O.
Els horaris permetran la realització de:
- La reunió setmanal de tutors d’ESO, Batxillerats i Cicles Formatius
- Una reunió de l’equip docent de tots els curs d’ESO i Formació professional bàsica.
- Reunió de tots els membres de cada departament.
- Reunions de l’equip directiu.
- Reunió de les comissions existents
 Es procurarà agrupar el professorat d’ESO, a fi de possibilitar el funcionament dels
equips educatius i es procurarà disminuir el nombre de professors que atenen cada
grup, de manera que el tutor sigui el professor que més hores imparteix al grup, ja que
s’associen a la tutoria les activitats d’estudi. En els casos que sigui possible es
mantindrà el mateix tutor durant tot el primer cicle.
Es prioritzarà que el mateix professor del DO faci el màxim d'hores de suport al mateix
grup de les diferents matèries i preferentment dins l'aula .
Per a la distribució horària de certes matèries, es procurarà adaptar-se als següents
criteris:
- Les sessions de Tecnologia disposaran de taller i 1 hora setmanal a l’aula
d’informàtica.
- L’assignatura d’alemany s’impartirà preferiblement en sessions d’una hora setmanal a
4t d'ESO.
Tot i així, l’assignatura de 4t Informàtica a l’ESO prefereix dues sessions seguides.
S'alternaran aquests dos criteris en anys alternatius.
- Les assignatures d'anatomia aplicada , TIC, cultura científica i ciències de la terra i
medi ambient prefereixen un bloc de dues hores a primer i segon de batxillerat.
- L'assignatura d'educació física s'impartirà preferiblement en un bloc de dues hores .
- A la resta de les àrees d’ESO i Batxillerat les sessions seran d’una hora.
ALTRES CRITERIS.
- Sempre que sigui possible, se seguiran aquests altres criteris, no pedagògics. Es
considera PRIORITARI respectar els criteris pedagògics abans dels criteris personals
del professorat.
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- El professorat podrà sol·licitar 4 períodes de l’horari escolar per la no assistència i es
procurarà respectar-ne com a mínim 2.
- El professorat que tengui horari partit, tendrà una consideració especial.
- A les guàrdies hi haurà un mínim de 2 professors malgrat sigui primera o darrera hora.
CRITERIS MODIFICACIÓ HORARIS 3r TRIMESTRE
PROFESSORAT DE CICLES
1.-Si el professor ha anat a més de 19 lectives es mantIndran les CHL fins a final de curs.
2.-Es mantIndrà l'hora de tutoria.
3.-De les hores que alliberen de classe es descomptaran les hores de classe que es
continuïn fent als alumnes suspesos.
4.-De la resta d'hores que alliberen es dedicaran a :
 Fer tasques específiques (manteniment informàtic, preparació de
programacions de estudis de nova implantació, tasques encarregades per
l'equip directiu,...)
 Al professorat que no s'assignin les tasques anteriors, s'assignaran la meitat de
les hores alliberades a fer guàrdies i la resta a feines de departament.
PROFESSORAT SEGON DE BATXILLERAT
El professorat de segon de batxillerat després de l’avaluació ordinaria continuarà amb el
seu horari i es dedicarà a atendre alumnes que s’han de presentar a l’avaluació
extraordinària i/o a les proves d’accés a la universitat.
3.4 Calendari de reunions i avaluacions

Les sessions d’avaluació i les reunions d’equip docent per aquest any seran:
Avaluació inicial:
Equip docent:

ESO I BATXILLERAT 1 a 4 d' octubre.
CICLES, 22, 23, 25, 29 i 30 d'octubre
ESO, 22, 23 i 25 d'octubre
FP BÀSICA, 24 d'octubre

1a avaluació:
2n BATXILLERAT: 29 de novembre
ESO i BATXILLERAT: 17, 18 i 19 de desembre.
CICLES FORMATIUS: del 10 al 20 de desembre.
AVALUACIÓ FCT 20 de desembre
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Equip docent:

ESO, FPB i 2n CICLES FORMATIUS 4 a 7 de febrer.
FP BÀSICA, 6 de febrer.
2n CICLES FORMATIUS 20 i 21 de febrer

2a avaluació:
2n BATXILLERAT: 25 de febrer
ESO, 1r BATXILLERAT I FP BÀSICA 18 a 21 de març.
1r CICLES FORMATIUS: 26 a 28 de març
Ordinària 2n cicle formatiu prèvia FCT 19 i 20 de març.
FP dual de primer ( avaluació d'accés a contracte laboral) dia 26 de febrer.
Ordinària FP Bàsica prèvia a la FCT, 16 d'abril.
3a avaluació:
2n de BATXILLERAT: 23 de maig.
ESO, 1r BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS: 17, 18 i 19 de juny.
1 r FP Dual setembre 2019.
Avaluació final FCT, 21 de juny.
Avaluació final FP bàsica, 21 de juny.
Avaluació extraordinària 2n batxillerat: 21 de juny
Pels grups d’FP Bàsica es faran reunions d'equips educatius setmanals cada
dimecres alternant els grups de FPB.
Avaluació extraordinària: a principi de setembre per als alumnes d’ESO, 1r
BATXILLERAT i CICLES que duguin assignatures pendents al juny.
Avaluació d’assignatures pendents: cada departament té establert a la seva
programació el sistema de recuperació. Tot i així, es convocaran exàmens al febrer i a
l’abril per a les assignatures que ho requereixen. Dia 8 de maig de 2019 es farà
l’avaluació de pendents.
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El Claustre de professors es reunirà tantes vegades com sigui necessari, al
manco:
5 de setembre: entrega horaris definitius, informacions principi curs. Elecció dies no
lectius
17 d’octubre: aprovació dels aspectes docents de la PGA per al curs 18/19.
Aprovació de les programacions dels departaments.
21 de novembre: elecció dels representants del claustre al consell escolar.
30 de gener: anàlisi dels resultats de la primera avaluació i informació de la
liquidació de comptes i del pressupost anual.
10 d'abril: anàlisi dels resultats de la segona avaluació.
27 de juny: informació final de curs i repartiment de les desiderates i entrega
programacions.
El Consell Escolar es reunirà tantes vegades com sigui necessari, al manco:
18 d’octubre: aprovació del compte de gestió i elecció dels dies no lectius i
aprovació informe PGA 18/19.
5 de desembre: constitució del consell escolar.
31 de gener: informació sobre els resultats de la primera avaluació, aprovació
d'informe del compte de gestió de l'any 2018 i del pressupost del 2019.
11 d'abril: informació dels resultats de la segona avaluació
28 de juny: aprovació de la memòria final del centre i aprovació de les sol·licituds
de canvi de llibres de text.
Les reunions de l'equip directiu juntament amb l'orientador, la responsable
d'Activitats Complementàries i Extraescolars i la Coordinadora de qualitat seran
cada dimecres al llarg de tot l'any. Els temes a tractar seran principalment:
Planificació de tasques i projectes globals.
Coordinació de les activitats duites a terme per cada membre.
Anàlisi del funcionament general del centre i presa de decisions puntuals.
Autorització i preparació de les activitats complementàries, prèviament aprovades
per Consell Escolar, segons es vagin produint.
Aprovació de documents del Sistema de Gestió de Qualitat.
La Comissió de Coordinació Pedagògica es reunirà tantes vegades com sigui
necessari, al manco:
19 de setembre
24 d'octubre
14 de novembre
12 de desembre
23 de gener
13 de febrer
6 de març
3 d'abril
8 de maig: avaluació de pendents
5 de juny: Proposta de nous llibres de text pel curs vinent
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25 de juny: lliurament de memòries
Es podran fer també reunions de CCP específiques per a cicles formatius, que
s'aniran convocant al llarg del curs.
Els caps d'estudis adjunts juntament amb els orientadors i els coordinadors de cicle
tindran reunions setmanals amb els tutors per nivells, per tal de coordinar accions i
dur a terme el pla d'acció tutorial.
Els equips educatius de tots els cursos han tingut reunions en el mes de setembre
per coordinar la metodologia que s'aplicarà a l'aula, es reuniran més d'una vegada
al trimestre, segons el nivell educatiu.
L'avaluació 0 a més de servir per conèixer els alumnes, saber el seu punt de
partida i re col·locar-los, ha de servir també com a lloc on trobar estratègies de
coordinació metodològica.
3.5 Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb
les famílies.

REUNIONS COL·LECTIVES AMB LES FAMÍLIES:
A nivell de grup, es fa una reunió col·lectiva anual durant el mes d’octubre. També se’n
fa una al juny pels pares de 6è que han de començar 1r d’ESO.
ENTREVISTES INDIVIDUALS:
Se fa una reunió individual del tutor amb els pares d’aquells alumnes que decideixi
l’equip docent, a criteri del tutor o a demanda dels pares, sempre que sigui necessari.
3.6 Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos

Per tal d'optimitzar els espais hem tingut en compte les següent mesures:
a) A l'hora d'elaborar els horaris, cada grup té aula pròpia.
b) Si una matèria d'opció no té aula, se li assigna una que estigui buida a aquella
sessió perquè els alumnes ocupants siguin a música, tecnologia, plàstica, educació
física o informàtica.
c) Es procura posar com a màxim 2 grups alhora d'educació física: un a les pistes o/i
l'altre al pavelló. Així i tot, a alguna hora han coincidit 3 grups a la mateixa hora.
d) Quant a les aules d'informàtica i carros miniportàtils, es poden reservar a través del
calendar.
3.7 Estat de les instal·lacions i equipaments

Tot i ser un centre nou, donat que hi ha uns equipaments molts cars, han augmentat
molt el pressupost per manteniment de centre, cosa que perjudica l’assignació de
despeses per material docent als departaments didàctics. Per això, demanam un
augment d'assignació de pressupost per despeses de funcionament.
I la seva adaptació a la normativa de riscos laborals.
4. PLA PER A L’AVALUACIÓ I SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS
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El seguiment i valoració dels resultats acadèmics del centre es realitzarà de manera
trimestral en les sessions d’avaluació. Està prevista la realització de tres sessions
d’avaluació en els nivells d’ESO, de FP BÀSICA, FP Dual, de batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà i de grau superior (excepte els segons de cicles formatius, que
en faran dues). A més, als alumnes d’ESO i FPB se’ls donaran 2 informes d’avaluació
intermitja: un a finals d’octubre i l’altre al febrer.
Tenim previst, també, realitzar una sessió d’avaluació d’assignatures pendents d’anys
anteriors, per a ESO i Batxillerat. A més, es faran avaluacions extraordinàries, al juny
per 2n de batxillerat i al setembre per ESO i 1r de BATXILLERAT. En els cicles
formatius es farà una 2a convocatòria al juny per als grups de 2n i al setembre per als
alumnes de 1r que promocionen a 2n amb algun mòdul pendent.
L'anàlisi dels resultats acadèmics es farà tal com figura al procés d'avaluació (PR0204).
En el claustre i en el Consell Escolar de final de cada trimestre s’informarà dels
resultats acadèmics de l’alumnat i de les accions que es preveuen dur a terme.
A la memòria de final de curs, es farà especialment esment al percentatge de titulats de
qualsevol nivell, i percentatge d’aprovats en assignatures pendents.
L’anàlisi dels resultats obtinguts per l'alumnat i de les mesures correctives aplicades per
tal de millorar-los durant el curs es farà d'acord amb el següent procés :
A NIVELL DE MATÈRIA
▪ Cada professor ha d'anotar al quadern de professor físic (MD020301) o al digital els
resultats obtinguts en la seva matèria a cada un dels grups, i fer el comentari al mateix
quadern.
▪ Cada professor introdueix els resultats a un full de càlcul de seguiment de la
programació (MD020207) que permet l'anàlisi per matèries, professor , grups, nivells,
departaments… En cas que el percentatge d'aprovats de la matèria en un grup sigui
inferior al 50%, obligatòriament haurà d'adoptar les mesures que es considerin adients,
i les farà constar al mateix full de càlcul de seguiment de la programació. A la següent
avaluació haurà de fer constar si les mesures adoptades han millorat els resultats.
▪ A la reunió de departament següent a la junta d'avaluació, a cada departament s'han
de comentar els resultats de les matèries que imparteix el professorat del departament,
d’això ha de quedar constància a l'acta, i s'han d'analitzar els casos en que no s'arriba
a l'indicador previst (50 % d'aprovats), en aquests casos s'ha de fer un comentari a la
memòria ( causes i mesures adoptades ).
A NIVELL DE GRUP
▪ A les reunions de l'equip educatiu, s'analitza el rendiment del curs i s'acorden les
mesures a prendre (adaptacions, reforços, ).
A NIVELL DE CENTRE
▪ A partir del full de càlcul d'anàlisi de resultats es determinen les matèries i grups
“conformes” d'acord amb els criteris establert en el procés de qualitat, aquest anàlisi ha
de figurar a la memòria de centre i les mesures a prendre han de figurar a la PGA.

Camí de ses Tapereres, 32. CP 07500 Manacor (Illes Balears). CIF: S0768137B Tel.971551489 / Fax 971844464
www.iesmanacor.cat iesmanacor@educaib.eu
MD050201r3

21

SEGUIMENT DEL SUPORT
▪ Dues vegades cada trimestre a les reunions d'equips educatius, als departaments i
especialment al departament d'orientació s'analitzaran els suports impartits, la
conveniència de continuar i/o variar aquests en funció de les necessitats de l'alumnat i
la disponibilitat del professorat.
▪ S'emplenarà el full Anàlisi suport (....) en el que consta el nom i llinatges de l'alumne,
les hores i matèries en les que rep suport, el tipus de suport , els resultats de l'alumne,
les mesures proposades, l'anàlisi de les mesures adoptades i les propostes futures les
mesures adoptades.
● A final de curs es fa la proposta d'agrupament de l'alumnat que necessita suport pel
proper curs per tal de rendibilitzar aquest recurs.
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5. PROJECTES INSTITUCIONALS, PLANS DE CENTRE

Projectes institucionals:
- PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE: revisat amb data 20 d’octubre de 2016.
- CONCRECIÓ CURRICULAR: s’ha de revisar durant el present curs.
- PROJECTE LINGÜÍSTIC: Està aprovat des del 29 de juny de 2017. Es tornarà revisar
durant el present curs.
- PLA D'ACOLLIDA: El centre disposa d'un pla d'acollida que té la funció de facilitar la
competència lingüística necessària als alumnes no-catalanoparlants d’ESO que
s’incorporen aquest curs al nostre sistema educatiu i a aquells que, per diferents
circumstàncies, no han assolit la competència lingüística suficient que els permeti una
plena integració en els grups normals. S’organitza en diferents grups en funció de les
necessitats de cada alumne.
- PLA DE CONVIVÈNCIA: revisat el curs passat. Així i tot s’ha de tornar a revisar per
adequar-lo a totes les novetats que s’introduesquin en el centre en termes de
convivència.
- PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: es revisa anualment.
- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL: es revisa anualment.
- ROF: aprovat el juny del 2016; s’ha de revisar durant el present curs.

Camí de ses Tapereres, 32. CP 07500 Manacor (Illes Balears). CIF: S0768137B Tel.971551489 / Fax 971844464
www.iesmanacor.cat iesmanacor@educaib.eu
MD050201r3

23

Plans de centre:
Intercanvi de primer de Batxillerat:
Responsable: Nicolau Barceló
Recursos humans: Nicolau Barceló, professor d'anglès, i Francesca Sureda, professora de
Català.
Termini: visita a Eutin i Bad Schwartau del 19 al 26 de gener del 2019. Visita del grup alemany
a Manacor del 16 al 23 de febrer del 2019.
Descripció: un grup de 22 alumnes de 1r de Batxillerat viatjarà a Eutin i Bad Schwartau (nordest d'Alemanya). Estada d'una setmana en famílies. I després el grup alemany visitarà l'IES
Manacor. Els idiomes de l'intercanvi són l'anglès, l'alemany i el castellà. Projecte compartit
sobre les Rondalles Mallorquines i la tradició de contes alemanys.

International Village a 2n d’ESO:
Responsable: convivència.
Es farà a Eslovàquia o a Croàcia. Consisteix en què un grup d’alumnes de l’IES
MANACOR viatgen a Eslovàquia o a Croàcia, juntament amb alumnes d’altres països
amb l’objectiu de poder-se relacionar utilitzant com a llengua vehicular l’anglès.
Viatge d’estudis de 4t d’ESO:
Responsable: coordinadora d’extraescolars.
Descripció: viatge a Londres, amb l’objectiu de conèixer una gran ciutat i poder practicar
l’anglès in situ.

Coordinació / Projecte

Prevenció riscos
laborals

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Recursos humans

Revisió i actualització del pla d’emergència
Setembre
i evacuació del centre

Coordinador de
prevenció de
riscos laborals

Elaboració i revisió de plànols i
senyalitzacions d’evacuació del centre

Durant tot el curs

Coordinador de
prevenció de
riscos laborals

Realització de controls d’inspeccions
d’extintors, alarmes, sirenes, mànegues,
llums i senyalització d’emergències

Trimestral

Coordinador de
prevenció de
riscos laborals

Planificació, realització i avaluació del
simulacre d’evacuació en cas
d’emergència

Coordinador de Personal docent
Novembre-Desembre prevenció de
Personal no docent
riscos laborals Alumnat

Revisar instruccions d’evacuació en cas
d’emergència

Coordinador de
Durant tot el curs i
Personal docent
prevenció de
després de simulacre
Personal no docent
riscos laborals
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Coordinació / Projecte

Qualitat

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Recursos humans

Implantació del quadern digital del professorat
amb el XESTIB

Cristina Sorell

Propostes de millores al XESTIB.

Cristina Sorell

Impartició formació quadern digital del
professorat

Cristina Sorell

Professorat

Avaluació intermitja a través del XESTIB

Cristina Sorell

Professorat afectat

Anàlisi i planificació (si són viables) de les
propostes de millora de la memòria del curs 1718

Cristina Sorell

Equip directiu

Integrar dins del SGQ l'Erasmus+

Cristina Sorell,
Coordinador
Erasmus+

Integrar dins del SGQ el Batxillerat
Internacional

Cristina Sorell,
Coordinador IB
Equip directiu,
professorat

Autoavaluació de centre

Cristina Sorell

Resolució de les NNCC obertes

Cristina Sorell

Assistència al curs de formació Adaptació
sistema gestió ISO 9001 edició 2015 en IES
amb formació professional.

Cristina Sorell,
Miquel
Amengual

Millorar el sistema d'entrega dels fulls resum
assignatura per tal de no requerir tant de
tractament manual

Cristina Sorell

Millores en el sistema de gestió de les actes de
reunions amb pares, sessions d'avaluació per
tal de facilitar el seguiment i tractament de la
informació

Cristina Sorell,
Ignacio Granell Professorat

Passar el SGQ al g-suite per tal d’afavorir
l’edició col·laborativa i compartir els documents

Cristina Sorell

Facilitar la cerca de documents a la Intranet del
SGQ per perfils d'usuari: tutors, caps d'estudis,
caps departament , ...

Cristina Sorell,
Toni Ramírez

Millorar el sistema de seguiment dels acords de
les sessions d'avaluació (sorgeix de la coautoavaluació del curs 17-18)

Cristina Sorell,
Ignacio Granell

Magdalena Durán,
professorat

Responsables de
processos

Cristina Sorell

Coordinadors,
tutors, equip directiu
...

Aprofitar el potencial del xestib i suprimir
documentació en paper que s’usa actualment
(sorgeix de la co-avaluació del curs 17-18)

Cristina Sorell

Coordinadors, equip
directiu, professorat
afectat

Assistència a les reunions de xarxa.
Treball de la xarxa

Cristina Sorell,
Miquel
Amengual

Simplificar els processos de l'MP02 (sorgeix de
la co-avaluació del curs 17-18)
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Xesca Sureda,
Cristina Sorell

PLC al SGQ

Coordinació / Projecte

Pla primària
secundària

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Recursos humans

Tasques
Quan tenim les notes del primer trimestre
les enviam per correu a les diferents
escoles.
Ens reunim a l'IES amb tots els tutors de
6è de Manacor en una reunió en xarxa on
els convidam formalment a venir a visitar la
Fira d'Experimenta i aprofitam per parlar
entre d'altres coses sobre l'evolució dels
seus alumnes a l'IES i d'altres temes que
sorgeixen.
A finals de febrer hi ha la Fira
d'Experimenta on els alumnes de 6è ens
visiten.
A finals de març, els alumnes de 6è de les
escoles de primària ens visiten:
- Feim una visita guiada pels nostres
alumnes.
-Feim una xerrada sobre l'IES i mostram el
vídeo promocional
-Els alumnes de 6è fan preguntes sobre la
vida a l'IEs als nostres alumnes.
-Feim un taller pels alumnes de 6è
(parachute games)
PORTES OBERTES: al capvespre els
nostres alumnes mostren l'IES a les
famílies.
Al vespre a les 20.00 feim una reunió
informativa (Kahoot)
Fira de medi ambient: Ens visiten els
alumnes de 5è de les escoles de primària
A finals de juny anam a les escoles de
primària a fer la reunió de traspàs. En
aquesta reunió hi sol haver:
de secundària: cap d'estudis, algú
d'orientació, coordinadora de convivència,
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TISOC
de primària: tutors de 6è, algú de direcció,
algú d'orientació

Coordinació / Projecte

PISE /
ALTER

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Recursos
humans

Incorporació alumnat a PISE/ALTER

1r trimestre

Orientadora, TISOC

Mica i Maite

Inserció acadèmica i social de l'alumnat

Tot el curs

Orientadora, TISOC

Mica i Maite

Atenció acadèmica

Tot el curs

Equip educatiu

Equip Educatiu

Orientació personal i professional

Tot el curs

Orientadora, TISOC

Mica i Maite

Col.laboració amb les famílies

Tot el curs

Orientadora, TISOC

Mica i Maite

Coordinació / Projecte

Pla atenció
a la
diversitat

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Recursos
humans

Incorporació alumnat NESE, seguiment i
informació a les famílies

Tot el curs

Orientadora, equip educatiu

Reunions equips educatius i de tutors

Tot el curs

Orientadora, equip educatiu

Elaboració ACIS

Tot el curs

Orientadora, equip educatiu

Elaboració d'informes NESE

Tot el curs

Tutors/es

Elaboració dels informes de intervenció i
informes psicopedagògics

Tot el curs

Orientadora

Coordinació / Projecte

Pla de
suport

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Atendre les NESE de l'alumnat

Tot el curs

Equip de suport, equip
educatiu

Projecte Tutors individuals

Tot el curs

Orientadora i tutors/res
individuals

Projecte

Tot el curs

orientadora i equip de suport

Coordinació / Projecte

Comissió
normalització
lingüística

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

1. Col·laborar amb l'Equip Directiu

Tot el curs

CNL

Recursos
humans

Recursos humans

en el bon funcionament i revisió del PLC.
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2.Facilitar la tasca relaciona amb els
qüestionaris
primer
adjunts al PLC a través de la seva digitalització semestre

Cristina Sorell

Coord. qualitat

3. Realitzar activitats de difusió i promoció
de la Llengua catalana a nivell de centre

Puntualment

CNL

durant el curs
4. Col·laborar amb les activitats lúdiques

Sant Jordi i

programades pels Departaments de Llengües

altres jornades

Coordinació / Projecte

PALIC

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

CNL

Responsable

Recursos humans

1. Facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana Tot el curs

ED i
professorat

5 professors i 12
hores

a l'alumnat d'incorporació tardana a través

PALIC

setmanals

d'un sistema organitzatiu que doni resposta
a les seves necessitats

Coordinació / Projecte

Medi
ambient

Accions / Activitats que es duran a
terme

Termini

Responsable

Concurs d’aula

tot el curs

comissió medi ambient professors comissió MA

Concurs natura en acció

gener

comissió medi ambient jurat-alumnes- C MA

Hort escolar

tot el curs

comissió medi ambient professors i alumnes

Fira de Medi Ambient

maig

comissió medi ambient professors i alumnes

Recursos humans

Altres activitats de sensibilització
(recollida selectiva fora de les aules
ordinàries, residus especials del
centre i domèstics de les famílies,
manteniment de sistemes d’estalvi
d’aigua i contaminació, xerrades,
activitats a la natura …)
tot el curs

comissió medi ambient professors i alumnes

Jardí vertical

tot el curs

comissió medi ambient comissió medi ambient

Màquines per reutilitzar els plàstics

tot el curs

comissió medi ambient Jaume amb alumnes

Coordinació / Projecte

Concurs
fotogràfic

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

REDACCIÓ DE BASES

gener 2018

TONI RAMIREZ

CERCA DE PATROCINADORS

gener 2018

XISCO CARRION

Recursos humans
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PUBLICITAT

febrer 2018

TONI RAMIREZ

RECOLLIDA FOTOS

maig 2018

TONI RAMIREZ

DICTAMEN DEL JURAT

juny 2018

JURAT

PUBLICACIÓ FOTOS I GUANYADORS

juny 2018

TONI RAMIREZ

EXPOSICIÓ DE FOTOS

juny 2018

TONI RAMIREZ

ENTREGA DE PREMIS

juny 2018

TONI RAMIREZ

Coordinació / Projecte

Intranet

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

EXPORTACIÓ A SITE GOOGLE

setembre 2018 TONI RAMIREZ

HORARIS AULES RESERVABLES

setembre 2018 TONI RAMIREZ

IMPORTACIÓ HORARIS DEL XESTIB

setembre 2018 TONI RAMIREZ

Coordinació / Projecte

Google

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

CREACIÓ D'USUARIS GSUITE

setembre 2018 TONI RAMIREZ

CREACIÓ GRUPS DE CORREU GSUITE

setembre 2018 TONI RAMIREZ

CREACIÓ UNITATS D'EQUIP

setembre 2018 TONI RAMIREZ

HABILITAR APPS AL DOMINI GSUITE

setembre 2018 TONI RAMIREZ

Coordinació / Projecte

FCT

Accions / Activitats que es duran a
terme

Termini

Responsable

Responsable

Recursos humans

Recursos humans

Recursos
Responsable humans

Data límit per tenir empresa assignada a
cada alumne i omplir les dades de
l'empresa i de l'alumne. Posar dins la
12 de
safata damunt la taula de Coordinació FCT setembre

Tutors/es
d'FCT

Tutors/es d'FCT

El tutor/a ha de tenir confeccionat el
programa formatiu, la carta de presentació 14 de
de FCT i calendari.
setembre

Tutors/es
d'FCT

Tutors/es d'FCT

Entrega de la documentació als tutors per
tal de començar FCT

17 de
setembre

Coordinador/ Coordinador/a
a d'FCT. Cap d'FCT. Cap
d'Estudis
d'Estudis

17 de
setembre

Tutors/es
d'FCT

Tutors/es d'FCT

Juntes d'avaluació dels alumnes que han
acabat FCT, (segons horari). Els tutors/les
tutores han d'entregar la memòria final,
10 a 20
l'enquesta d'alumnes i l'informe valoratiu. desembre

Tutors/es
d'FCT. Cap
d'estudis

Tutors/es d'FCT.
Cap d'estudis

Entrega de notes dels alumnes que han fet 21 de
les FCT el primer trimestre.
desembre

Cap d'estudis Cap d'estudis

Començament de les FCT
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Reunió d'equips educatius: Per tal de
sondejar els alumnes que possiblement
aniran a realitzar les FCT.

25 de febrer
al 8 de març

Cap d'estudis Cap d'estudis

Data límit pels alumnes que poden fer les
FCT el tercer trimestre i demanen
exempció, ajornament o renúncia de FCT. 18 de febrer

Oficines

Oficines

Data límit per tenir empresa assignada a
cada alumne i omplir les dades de
l'empresa i de l'alumne. Posar dins la
safata damunt la taula de Coordinació
FCT.

Tutors/es
d'FCT

Tutors/es d'FCT

El tutor/a ha de tenir confeccionat el
programa formatiu, la carta de presentació 19-20 de
de FCT i calendari.
març

Tutors/es
d'FCT

Tutors/es d'FCT

Entrega de la documentació als tutors per
tal de començar FCT.

18 de març

Coordinador/ Coordinador/a
a d'FCT. Cap d'FCT. Cap
d'Estudis
d'Estudis

Darrer dia passar notes inici FCT

18 de març

Juntes d'avaluació d'accés a les FCT

19-20 de
març

Cap d'estudis Cap d'estudis

Començament de les FCT

25 d’abril

Tutors d'FCT Tutors d'FCT

12 de març

Data límit pels alumnes que poden fer les
FCT el tercer trimestre i demanen
exempció, ajornament o renúncia de FCT. 17 de maig
Juntes d'avaluació dels alumnes que han
acabada l'FCT, (Segons horari). Els
tutors/les tutores han d'entregar memòria
final, enquesta alumnes, informe valoratiu
del tutor del centre, enquesta del tutor
d'empresa de FCT i despeses del
professorat.

Oficines

Tutor/a, Cap
d'estudis
17-19 de juny adjunt d'FP

Entrega de notes dels alumnes que han fet
les FCT el tercer trimestre.
21 de juny

Tutors/es
d'FCT

Coordinació / Projecte

Comissió
extraescolars

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Oficines

Tutor/a, Cap
d'estudis adjunt
d'FP
Tutors/es d'FCT

Responsable

Recursos humans

Recollir les activitats complementàries i
extraescolars presentades pels
departaments a principi de curs, que
consten en les seves programacions.
Comprovar que s’adeqüen als criteris que
estableix el centre en relació a les activitats
complementàries i extraescolars.
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Verificar que no es solapen les diverses
activitats.
Presentar aquesta programació a l’equip
directiu per tal que la revisi i l’aprovi.
Publicitar al Calendar totes les activitats
que tenen data concreta.
Presentar a l’equip al llarg del curs les
sol·licituds de les activitats concretes amb
la informació de com es durà a terme per
tal d'obtenir el vist-i-plau i l’autorització
signada pel director.
Informar el professor que ha fet la
sol·licitud de si l'activitat ha estat
autoritzada pel director
Guardar totes les autoritzacions paternes
de cada una de les activitats que es
realitzen fora del centre.
Contractar els serveis de la companyia
d’autobusos per les activitats que ho
requereixen.
Organitzar el viatge d’estudis de 4tESO a
Londres: sol·licitar diferents pressupostos,
donar la informació del viatge als alumnes,
informar dels pagaments i terminis, recollir
la documentació necessària, permisos, etc
Sol·licitar pressupostos a distintes agències
per altres viatges com el de 2n de
batxillerat a Madrid, els intercanvis a
Eslovàquia, a Alemanya i possiblement
aquest curs també a Croàcia, recollir-ne els
permisos, i col·laborar amb els
organitzadors d’aquests viatges.
Presentar a l’AMIPA la sol·licitud d’ajuda
econòmica per a algunes activitats
previstes.
Coordinar les activitats especials de nadal.
Elaboració de la memòria.
Informar els tutors de 4t d'ESO de la
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possibilitat que els alumnes puguin vendre
bombons i altres dolços per Nadal a fi
d'abaratir els costos del viatge i que, per
tant, hi puguin participar més alumnes.
Coordinació / Projecte

EOIES

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Octubre 2018juny 2019

Professor d'anglès:
Nicolau Barceló.
Professora
d'alemany: Cornelia
Nicolau Barceló van Bleijswiijk

Preparació de quatre grups d'alumnes per als
exàmens de l'EOI. Dos grups d'Anglès, un de
nivell Intermedi 2 i un d'Avançat 1. I dos grups
d'Alemany, un de nivell Bàsic 1 i un de nivell
Bàsic. Tots els alumnes són de 4t d'ESO i de
Batxillerat

Recursos humans

Coordinació / Projecte

Projecte de
centre
educatiu
promotor de la
salut

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Elaborar el projecte de centre educatiu promotor de
la salut

Octubre

Comissió de salut

Fomentar la realització d'activitats promotores de la
salut.

Tot el curs

Comissió de salut

Coordinació / Projecte

Consulta jove

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Continuar amb el servei de consulta jove.

Tot el curs

Recursos
humans

Responsable

Recursos
humans

Orientadores

Pediatre i
infermera

Coordinació / Projecte

Comissió
convivència

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Tot el curs

Marisa Reyes,
Mayte López, M
Marisa Reyes i Miquela Garau,
Xesca Bauzà
Xesca Bauzà

AAA (Acollida i acompanyament de
l'alumnat)

Recursos humans

Taller de prevenció de Bullying 1r, 2n, 3r i 4t
d’ESO
1r trimestre

Mica, Mari Paz Monitors externs

Taller sobre Igualtat de gènere de 1r a 4t

Mica, Mari Paz Monitors externs

1r trimestre
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ESO i FP Bàsica.
Xerrada Homofòbia 3r ESO

2n trimestre

Orientació

Monitors externs

Taller 3r i 4art ESO. Ben Amics. Respecte a
la diversitat sexual i prevenció de la
homofòbia
3r trimestre

Orientació

Monitors externs

Educació sexual i afectiva de 1r a 4art
d’ESO

2n trimestre

Orientació

Tutors i o monitors
externs

Servei de mediació escolar

Tot el curs

Xesca Bauzà

Comissió de
convivència

Tot el curs

Marisa Reyes i Comissió de
Xesca Bauzà
convivència

Tot el curs

Caps d'estudis i Caps d'estudis i
Comissió de
Comissió de
convivència
convivència

2n trimestre

Mica Garau i
Mari Paz

Tot el curs

Caps d'estudisi Caps d'estudis i
comissió de
Comissió de
convivència
Convivència

Creació de la figura del sociomentor/a
Resposta immediata a les necessitats de
l’alumnat
Educació en valors 1r i 2n ESO
Alternatives a l’expulsió (expulsions
internes, projecte eina subvencionat per
l’ajuntament)
Taller emocional de 1r a 4t d'ESO

Intervencions individuals

Mica Garau i Mayte
López

Mica Garau i Mari
Paz i Mayte Lòpez

2n trimestre

Orientació

Tot el curs

Caps d'estudis i Cap d'Estudis i
Comissió de
Comissió de
convivència
convivència

Pràctiques restauratives

Tot el curs

Orientació

Mica Garau, Mayte
López i Mari Paz

Sociogrames

1r trimestre

Mayte López i
Xesca Bauzà

Mayte López,
Xesca Bauzà

Tot el curs

Departaments de
català, castellà,
anglès, biologia,
educació física,
Marisa Reyes i socials,
Xesca Bauzà
matemàtiques

Tot el curs

Departaments de
català, castellà,
anglès, biologia,
educació física,
Marisa Reyes i socials,
Xesca Bauzà
matemàtiques

Treballar per Projectes

Intercanvi amb l'IES Guillem Cifre de Colonya
de Pollença 1r ESO
Intercanvi amb Croàcia 2n ESO

2n trimestre

Marisa Reyes

Professors
acompanyants

Sortida germanor 2n ESO conjuntament amb
els alumnes de l'IES Guillem Cifre de Colonya

3r trimestre

Marisa Reyes

Comissió de
convivència i tutors

Participació en el programa de Cybermentors

Octubre

Xesca Bauza i

Comissió de
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2018/2019
Participació en el programa de mediadors
2018/2019

3r trimestre

Marisa Reyes

convivència

Xesca Bauzà i
Marisa Reyes

Comissió de
convivència

Coordinació / Projecte

Experimenta

Accions / Activitats que es
duran a terme

Termini

Responsable

Recursos humans

19, 20 i 21 de
febrer de 2019
(data
aproximada)

Pilar Llull
Darder (dep.
Física i
Química)

El professorat dels
departaments de Física i
Química, Biologia i Geologia,
Matemàtiques i, de manera
particular, el departament
d'Orientació. També els
alumnes de l'IES que cursen
assignatures d'aquests
departaments.

EXPERIMENTA: Realització
d’experiments per part de
l’alumnat amb visites dels
alumnes del nostre centre i
d’altres centres de Manacor i
comarca.

Coordinació / Projecte

Biblioteca

Accions / Activitats que es duran a
terme

Termini

Responsable

Recursos
humans

1.- Catalogació de llibres de lectura
de Català-Castellà i anglès. 2.Ordenació prestatgeries: diccionaris i
llibres de consulta. 3.- Préstec de
lectures obligatòries.
4.- Actualització fons de lectura per a
poder recomanar els usuaris llibres i
fer qualque concurs amb l’alumnat.
5.- Catalogació de donacions de fons Al llarg del curs 2018- Bibliotecària i
bibliotecari i vídeos
19
coordinadora

Coordinació / Projecte

Batxillerat
internacion
al

Accions / Activitats que es duran
a terme
Termini

Responsable

Recursos humans

SetembreTallers de formació del professorat agost
Equip Docent BI

Equip Docent BI

Entrega de la sol·licitud
d'autorització

Octubre

Coordinadora

Disseny de la pàgina web i tríptic
BI

OctubreDesembre Coordinadora

Coordinadora

Coordinadora, Coordinadora web
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Autorització per part de la
Conselleria

OctubreDesembte

Seguiment del Finançament

Novembre- Director/
Gener
Coordinadora

Disseny Procés d'admissió
(Entrevistes)

Equip
Desembre- Directiu/Coordinado
Gener)
ra
Equip Directiu/Coordinadora

Visita d'autorització IB

GenerMarç

Director

Director/
Coordinadora

Director/Coordinadora
Secretària/Coordinadora

Equip Directiu/Coordinadora/Equip
Docent BI

Difusió a les escoles del Batxillerat FebrerInternacional
Abril

Equip
Directiu/Coordinado
ra
Equip Directiu/Coordinadora

Procés d'admissió i matriculació

Director/
Coordinadora

Juny

Equip Directiu/Coordinadora/Equip
Docent BI

Coordinació / Projecte

Audiovisuals

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Recursos humans

Realització i edició de les fotos del
professorat nouvingut per a la seva
identificació a la web del centre i a la sala
de professorat

setembre

coordinador
audiovisuals

coordinador
audiovisuals

Suport en l’edició dels Diplomes de fi de
curs per a l’alumnat que promociona el
darrer curs d’ESO, batxillerat i cicles
formatius

maig/juny

coordinador
audiovisuals

coordinador
audiovisuals

Realització de les fotos de la Festa de
Graduació.

maig/juny

coordinador
audiovisuals

coordinador
audiovisuals

Realització, edició i publicació de l’anuari
del centre

juny

coordinador
audiovisuals

coordinador
audiovisuals

Coordinació / Projecte

Projecte
xarxipèlag

Accions / Activitats que es duran a terme

Termini

Responsable

Recursos humans

Millorar les infraestructures de xarxa del centre,
s'ha de pensar que a mig plaç els alumnes de
eso i batxillerat duran chromebooks
aconseguir que tots els ordinadors del centre
treballin amb la versió 14.04 i 16.04, i que no
hagi cap màquina amb Windows xp
Definir un pla d’actuació en el cas de caiguda
dels servidors o de l’armari amb electrònica de
xarxa
Solucionar problemes d'electricitat estàtica a les
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aules amb nucs
Aconseguir que totes les aules amb projector
funcionin correctament i amb la imatge
duplicada
Millorar la xarxa sense fils del centre
Revisar el sistema de còpies de seguretat
Millorar el suport donat a alumnes i professors
Projecte Chromebooks

Annex 1. Annex PGA

S'entrega en document apart al DIE.
Annex 2. Concreció curricular i programacions docents.

Documentat digitalment apart.
Annex 3. Pla de formació del professorat del centre

NOM DE
L'ACTIVITAT
DATES I HORARI
CARACTERÍSTIQUE
S
OBSERVACIONS
RESPONSABLE
VALORACIÓ
EFICÀCIA
NOM DE
L'ACTIVITAT
DATES I HORARI
CARACTERÍSTIQUE
S
OBSERVACIONS
RESPONSABLE
VALORACIÓ
EFICÀCIA
NOM DE
L'ACTIVITAT
DATES I HORARI
CARACTERÍSTIQUE
S
OBSERVACIONS
RESPONSABLE
VALORACIÓ

PLA ANUAL DE FORMACIÓ
CURS: 2018/19
ACOLLIDA DEL PROFESSORAT NOUVINGUT
10 setembre, 9h- 10h
Per professorat nouvingut, per donar a conèixer el centre i les eines
bàsiques de funcionament.
Lloc: Sala Magna
Manel Nicolau, Mª Angels Fuster, Cristina Sorell
Enquesta al professorat nouvingut
Obtenir una puntuació de 7 sobre 10 del punt 2 de l'enquesta.
PRESENTACIÓ QUADERN DIGITAL PROFESSORAT I AGENDA DEL
PROFESSOR AMB EL XESTIB.
7 setembre 12 h – 13 h
Presentació de les possibilitats que ofereix el XESTIB com a quadern
del professorat i agenda.
Lloc: aula informàtica
Cristina Sorell
% de professors que empren l’eina.
Un 30% del claustre empra aquesta eina.
POSSIBILITATS DE LES EINES G-SUITE.
10 setembre 10’30 h – 14'00 h.
Presentació de les eines G-suite de Google. Visió general.
Lloc: aula magna
Toni Roig (Empresa: Icono)
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EFICÀCIA
NOM DE
L'ACTIVITAT
DATES I HORARI
CARACTERÍSTIQUE
S
OBSERVACIONS
RESPONSABLE
VALORACIÓ
EFICÀCIA
NOM DE
L'ACTIVITAT
DATES I HORARI
CARACTERÍSTIQUE
S
OBSERVACIONS
RESPONSABLE
VALORACIÓ
EFICÀCIA

TREBALL COOPERATIU A TRAVÉS DE LES TAC A L’IES MANACOR.
20 hores. Primer i segon trimestre. Formació en centres. CEP Manacor
Canvi metodològic fent ús de les eines g-suite.
Dirigit al professorat interessat en millorar els resultats acadèmics i
l'ambient de l'aula
Ponents: Tomeu Castells, Miquel Flexas, Ferran Casbas, Nacho Granell,
Cristina Sorell. Coordinació: Xesca Bergas.
Enquesta al professorat que ha participat al curs per tal de conèixer el
grau de satisfacció (si consideren que el podran aplicar a la seva tasca
educativa).
Obtenir una puntuació de 7 sobre 10 del punt 2 de l'enquesta.
FORMACIÓ ALERTA ESCOLAR
Primer trimestre.
Informació d’alerta escolar
Tutors amb alumnes afectats
Joan Barceló
Enquesta al professorat
Obtenir una puntuació de 7 sobre 10 del punt 2 de l'enquesta.

.

Annex 4. Programació de serveis i d'activitats complementàries

Figura en document digital apart.
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Annex 5. Acta d'aprovació dels aspectes educatius de la PGA per part del claustre
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Annex 6. Certificat d'aprovació de la direcció
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Annex 7. Acta de Consell Escolar on consti la informació a aquest òrgan sobre la PGA
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