Objectius
1 Millorar
educatius

MMAPA ESTRATÈGIC
els

resultats

2 Millorar la cohesió social

3 Millorar la formació
professional

Processos (Estratègies)
3.1 Optimitzar l'FP del centre i la
vinculació amb el mon de
laboral i empresarial i la seva
diversificació d'actuacions i/o de
formació, potenciant-la entre
l'alumnat
1.1 Tractar l'atenció a la diversitat,
tant a l'alça com a la baixa, a totes
les etapes.

2.1 Rendibilitzar i potenciar les
ofertes i activitats del centre als
alumnes i a la resta de la
comunitat escolar.

Convenis de
collaboració amb les
empreses, per crear
corporacions
educacionals
1.2 Planificar una millor coordinació
amb els centres de procedència
dels nostres alumnes i amb el
Servei Educatiu.
1.3 Aplicar i amplificar les TIC TAC a totes les etapes.

1.4 Crear un model de referència
d'intervenció pedagògica i didàctica
a l'aula.
1.5. Potenciar els projectes de
centre: Llengües estrangeres,
Biblioteca, Mediació, europeus...

2.2 Potenciar un PAT de centre
amb criteris comuns i d'altres de
diferenciats, en un sentit
cohesionador (àmbit de famílies,
empresarial, assistencial...)
2.3 Millorar la difusió i la
comunicabilitat del centre entre la
comunitat educativa i amb l'entorn
immediat.
2.4 Implicar tota la comunitat
educativa en allò que faci refència
al projecte de centre i iniciatives
d'oferta complementària.
2.5 Evitar l'abandonament
prematur dels alumnes.

3.2 Coordinació amb els centres
de procedència dels alumnes i
adaptació de currículums.

3.3 Convenis de collaboració
amb les empreses, per crear
corporacions educacionals

3.4 Potenciar un PAT a l'FP

3.5 Continuïtat entre els cicles
d'FP i potenciar l'ampliació
d'estudis.

IES/CEIP ......

Recursos
Recursos humans

2010
2011

1.2.1 Acompanyament EAP
1.5.1 Contractació bibliotecària via AMPA
(4.000€)
1.5.2 Coordinadora amb responsabilitats
addicionals AICLE
2.3.1 Coordinador/a amb responsabilitats
addicionals per a la relació amb la premsa
2.4.1 Coordinadora amb responsabilitats
addicionals per la coordinació del PAC09
2.5.1 Monitor/a d'activitats esportives pel
migdia (2.000€)
2.5.2 Directora de Coral (2.300€)
2.5.3 Monitoratge dels tallers d'estudi
assistit (12.000€)
2.5.4 Integrador/a escolar (Educador/a de
proximitat del Consell Comarcal)

Currículum

Formació

Materials o econòmics

1.1.1 Aula de Projectes a 1r cicle de la ESO i Aula
Oberta 2n cicle
1.1.2 Adaptacions curriculars a qualsevol perfil
d'alumne amb diversitat
1.3.1 Dissenys curriculars adaptats al programa
educat1x1
1.4.1 Aplicació del currículum orientat a l'assoliment
de les competències bàsiques i la coevaluació
1.5.3 Introducció del pla de lectura en el currículum
1.5.4 Ús de l’anglès com a llengua curricular en una
matèria per nivell (AICLE)
1.5.5 Projecte de cooperació AICLE tecnomatemàtiques a 3r d'ESO
2.1.1 Jornades interculturals i interdisciplinàries a
l'ESO (1.200€)
3.1.1 Adequacions curriculars a cicles formatius per a
les necessitats de les empreses collaboradores
3.2.1 Adaptacions curriculars a cicles formatius de
grau mitjà per a alumnes amb mancances de nivell
3.5.1 Distribució de currículum al cicle formatiu

1.3.2 Assessorament TIC-TAC en centre
(2.000€)
1.3.3 Recursos TIC pla educat1x1
1.4.2 Assessorament d'intervenció a l'aula
(ESO i postobligatoris) (2.000€)
1.4.3 Assessorament psicopedagògic sobre
alumnes n.e.e. (1.000€)
1.5.6 Jornades AICLE en centre (500€)
2.3.2 Escola de formació per a pares
(1.000€)
2.4.2 Formació pel pla de convivència
(PFZ)
3.2.2 Assessorament per adaptacions
curriculars a cicles formatius (1.000€)
3.4.1 Formació de primers auxilis (2.500€)

1.1.3 Equipament informàtic de l'Aula de Projectes
(1.000€)
1.5.7 Adquisició fons bibliogràfic pel pla de lectura
(4.000€)
1.5.8 Mobiliari per les aules pel pla de lectura
(2.000€)
1.5.9 Material i bibliografia per aplicació de l'AICLE
(1.000€)
2.3.4 Edició de tríptics per la oferta formativa (500€)
2.3.5 Edició de butlletins trimestrals per les famílies
(1.000€)
2.3.6 Edició de la revista El Poll del Cel (1.000€)
2.5.9 Material esportiu pel pla d'esport a l'escola
(2.000€)
2.5.10 Instruments per la coral (3.000€)
3.1.1 Publicitat FP (3.000€)

Altres

2.1.2 Beca pels alumnes amb dificultat
econòmiques per activitats extraordinàries dels
crèdits de síntesi (2.500€)
2.1.3 Concurs literari anual (1.000€)
2.1.4 Ajut a les despeses dels grups de teatre
del centre (1.500€)
2.4.3 Reconeixement de la coordinació en
l'elaboració del projecte PAC09 (2.000€)
2.5.11 Collaboració amb l'AMPA per activitats
lúdiques i esportives extraescolars (1.500€)
3.3.1 Edició d'un catàleg d'unitats formatives
d'FP d'oferta flexible (1.500€)

combinat per encaixar amb el PPAS

Subtotal
RH.

2011
2012

20.300,0

1.2.1 Acompanyament EAP
1.5.1 Contractació bibliotecària via AMPA
(4.000€)
1.5.2 Coordinadora amb responsabilitats
addicionals AICLE
2.3.1 coordinador/a amb responsabilitats
addicionals per a la relació amb la premsa
2.4.1 Coordinadora amb responsabilitats
addicionals per la coordinació del PAC09
2.5.2 Directora de Coral (2.300€)
2.5.4 Integrador/a escolar (Educador/a de
proximitat del Consell Comarcal)

Subtotal
Cur.

1.200,0

1.1.1 Aula de Projectes a 1r cicle de la ESO i Aula
Oberta 2n cicle
1.1.2 Adaptacions curriculars a qualsevol perfil
d'alumne amb diversitat
1.3.1 Dissenys curriculars adaptats al programa
educat1x1
1.4.1 Aplicació del currículum orientat a l'assoliment
de les competències bàsiques i la coevaluació
1.5.3 Pla de lectura en el currículum
1.5.4 Ús de l’anglès com a llengua curricular en una
matèria per nivell (AICLE)
1.5.5 Projecte de cooperació AICLE tecnomatemàtiques a 3r d'ESO
2.1.1 Jornades interculturals i interdisciplinàries a
l'ESO (1.200€)
3.1.1 Adequacions curriculars a cicles formatius per a
les necessitats de les empreses collaboradores
3.2.1 Adaptacions curriculars a cicles formatius de
grau mitjà per a alumnes amb mancances de nivell
3.5.1 Distribució de currículum al cicle formatiu

Subtotal
For.

10.000,0

1.3.2 Assessorament TIC-TAC en centre
(2.000€)
1.3.3 Recursos TIC pla educat1x1
1.4.4 Assessorament a sobre aplicació de
les competències bàsiques a l'ESO (PFZ)
2.3.2 Escola de formació per a pares
(1.000€)

Subtotal
Mat.

18.500,0

1.5.7 Adquisició fons bibliogràfic pel pla de lectura
(2.000€)
2.3.5 Edició de butlletins trimestrals per les famílies
(1.000€)
2.3.6 Edició de la revista El Poll del Cel (1.000€)
3.1.1 Publicitat FP (3.000€)

Subtotal
Alt.

10.000,0

2.1.2 Beca pels alumnes amb dificultat
econòmiques per activitats extraordinàries dels
crèdits de síntesi (2.500€)
2.1.3 Concurs literari anual (1.000€)
2.1.4 Ajut a les despeses dels grups de teatre
del centre (1.500€)
2.5.11 Collaboració amb l'AMPA per activitats
lúdiques i esportives extraescolars (578€)

combinat per encaixar amb el PPAS

Subtotal
RH.

2012
2013

6.300,0

1.2.1 Acompanyament EAP
1.5.1 Contractació bibliotecària via AMPA
(4.000€)
1.5.2 Coordinadora amb responsabilitats
addicionals AICLE
2.3.1 coordinador/a amb responsabilitats
addicionals per a la relació amb la premsa
2.4.1 Coordinadora amb responsabilitats
addicionals per la coordinació del PAC09
2.5.2 Directora de Coral (2.300€)
2.5.4 Integrador/a escolar (Educador/a de
proximitat del Consell Comarcal)

1.200,0

Subtotal
Cur.

1.1.1 Aula de Projectes a 1r cicle de la ESO i Aula
Oberta 2n cicle
1.1.2 Adaptacions curriculars a qualsevol perfil
d'alumne amb diversitat
1.3.1 Dissenys curriculars adaptats al programa
educat1x1
1.4.1 Aplicació del currículum orientat a l'assoliment
de les competències bàsiques i la coevaluació
1.5.3 Pla de lectura en el currículum
1.5.4 Ús de l’anglès com a llengua curricular en una
matèria per nivell (AICLE)
1.5.5 Projecte de cooperació AICLE tecnomatemàtiques a 3r d'ESO
2.1.1 Jornades interculturals i interdisciplinàries a
l'ESO
3.1.1 Adequacions curriculars a cicles formatius per a
les necessitats de les empreses collaboradores
3.2.1 Adaptacions curriculars a cicles formatius de
grau mitjà per a alumnes amb mancances de nivell
3.5.1 Distribució de currículum al cicle formatiu

Subtotal
For.

3.000,0

1.3.2 Assessorament TIC-TAC en centre
(2.000€)
1.3.3 Recursos TIC pla educat1x1
1.4.4 Assessorament a definir (PFZ)
2.3.2 Escola de formació per a pares
(1.000€)

Subtotal
Mat.

7.000,0

1.5.7 Adquisició fons bibliogràfic pel pla de lectura
(2.000€)
2.3.5 Edició de butlletins trimestrals per les famílies
(1.000€)
2.3.6 Edició de la revista El Poll del Cel (1.000€)
3.1.1 Publicitat FP (3.000€)

Subtotal
Alt.

5.578,0

2.1.2 Beca pels alumnes amb dificultat
econòmiques per activitats extraordinàries dels
crèdits de síntesi (2.500€)
2.1.3 Concurs literari anual (1.000€)
2.1.4 Ajut a les despeses dels grups de teatre
del centre (1.500€)
2.5.11 Collaboració amb l'AMPA per activitats
lúdiques i esportives extraescolars (578€)

combinat per encaixar amb el PPAS

Subtotal
RH.

6.300,0

1.200,0

Subtotal
Cur.

Subtotal
For.

3.000,0

Subtotal
Mat.

7.000,0

Subtotal
Alt.

5.578,0

1.1.1 Aula de Projectes a 1r cicle de la ESO

2013
2014

1.2.1 Acompanyament EAP
1.5.1 Contractació bibliotecària via AMPA
(4.000€)
1.5.2 Coordinadora amb responsabilitats
addicionals AICLE
2.3.1 coordinador/a amb responsabilitats
addicionals per a la relació amb la premsa
2.4.1 Coordinadora amb responsabilitats
addicionals per la coordinació del PAC09
2.5.2 Directora de Coral (2.300€)
2.5.4 Integrador/a escolar (Educador/a de
proximitat del Consell Comarcal)

i Aula Oberta 2n cicle
1.1.2 Adaptacions curriculars a qualsevol perfil
d'alumne amb diversitat
1.3.1 Dissenys curriculars adaptats al programa
educat1x1
1.4.1 Aplicació del currículum orientat a l'assoliment
de les competències bàsiques i la coevaluació
1.5.3 Pla de lectura en el currículum
1.5.4 Ús de l’anglès com a llengua curricular en una
matèria per nivell (AICLE)
1.5.5 Projecte de cooperació AICLE tecnomatemàtiques a 3r d'ESO
2.1.1 Jornades interculturals i interdisciplinàries a
l'ESO
3.1.1 Adequacions curriculars a cicles formatius per a
les necessitats de les empreses collaboradores
3.2.1 Adaptacions curriculars a cicles formatius de
grau mitjà per a alumnes amb mancances de nivell
3.5.1 Distribució de currículum al cicle formatiu

1.3.2 Assessorament TIC-TAC en centre
(2.000€)
1.3.3 Recursos TIC pla educat1x1
1.4.4 Assessorament a definir (PFZ)
2.3.2 Escola de formació per a pares
(1.000€)

1.5.7 Adquisició fons bibliogràfic pel pla de lectura
(2.000€)
2.3.5 Edició de butlletins trimestrals per les famílies
(1.000€)
2.3.6 Edició de la revista El Poll del Cel (1.000€)
3.1.1 Publicitat FP (3.000€)

2.1.2 Beca pels alumnes amb dificultat
econòmiques per activitats extraordinàries dels
crèdits de síntesi (2.500€)
2.1.3 Concurs literari anual (1.000€)
2.1.4 Ajut a les despeses dels grups de teatre
del centre (1.500€)
2.5.11 Collaboració amb l'AMPA per activitats
lúdiques i esportives extraescolars (578€)

combinat per encaixar amb el PPAS

Subtotal
RH.

Total Recursos
Humans

Total curs 20102011

6.300,0

Subtotal
Cur.

39.200,0

Total
Curriculum

60.000,0

Total
curs
2011-2012

1.200,0

4.800,0

22.878,0

Subtotal
For.

Total
Formació

Total
curs
20122013

3.000,0

Subtotal
Mat.

19.000,0

Total
Materials

22.878,0

Total
curs
2013-2014

7.000,0

Subtotal
Alt.

39.500,0

Total
Altres

26.734,0

22.878,0

Total
Pla
20142015

128.634,0

5.578,0

