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Pàg. 1 

Pla de Millora d’oportunitats educatives per al curs 2021-2022. Addenda 

 
Objectius, mesures planificades i indicadors d’avaluació 

 
Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques 
 

MESURA 1: Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars 

 
MESURA 1 /proposta 1 

Objectiu relacionat :  
- Reforçar l'equitat educativa. 

- Reforçar l'acompanyament, la motivació i el suport individual a l'alumnat, especialment de l'alumnat 

amb situació socioeconòmica desafavorida. 

Descripció: Organitzar colònies per tot l’alumnat d’ESO 

Indicadors d’avaluació:      
Percentatge d'alumnes participants  

Valor inicial     

300 alumnes 

Valor final 

     

Criteri d’èxit 

Superior al 40% 

de l'alumnat 

ACTUACIONS Temporitzaci
ó 

Destinataris Responsable Recursos 

1.1.  Beques del 50% del cost total a 

l'alumnat de 1r d'ESO      

3r trimestre    Alumnat 1r 

d'ESO      

Coordinador 

nivell 

Econòmics 
destinats a 
minorar el cost 
global de 
l’activitat.  

1.2. Beques del 50% del cost total a 

l'alumnat de 2n d'ESO        

3r trimestre Alumnat 2n 

d'ESO      

Coordinador 

nivell 

1.3. Beques del 50% del cost total a 

l'alumnat de 3r d'ESO           

3r trimestre Alumnat 3r 

d'ESO      

coordinadora 

nivell 

1.4 Beques del 50% del cost total a 

l'alumnat de 4t d'ESO       

3r trimestre Alumnat 4t 

d'ESO      

coordinadora 

nivell 

 
 

MESURA 1 / proposta 2 
Objectiu relacionat :  
- Reforçar l'equitat educativa 
- Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'escola en relació amb l'alumnat amb situació 

socioeconòmica desafavorida. 

Descripció: Fomentar l’assistència d’alumnes de 3r d’ESO a estades per a reforçar la llengua anglesa durant el 
mes de juliol.      

Indicador/s d’avaluació:      
Alumnes de 3r d’ESO amb assoliment notable o 
excel·lent que han accedit a les colònies. 

Valor inicial  

20 alumnes 

Valor final Criteri d’èxit 

50% 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Becar l'alumnat per realitzar estades per 

reforçar la llengua anglesa a 3r ESO, per 

reforçar les competències de la llengua 

anglesa. 

Durant el mes 

de juliol (Una 

setmana) 

Alumnat de 3r 
d'ESO.       

Educadora 
social i TIS. 
Departament 
de llengües 
estrangeres    

Econòmics 
destinats a 
minorar el 
cost global 
de 
l’activitat      
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Pàg. 2 

 
MESURA 1 / proposta 3 

Objectiu relacionat:  
- Reforçar l'equitat educativa. 
- Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l'alumnat, amb especial atenció a l'alumnat amb vulnerabilitat 

educativa. 

Descripció: Organitzar sortides curriculars de coneixement del país 

Indicador/s d’avaluació:      
Percentatge d'alumnes participants  

Valor inicial     

320 alumnes 

Valor final Criteri d’èxit 

Superior al 60% 

de l'alumnat  

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Ajuts econòmics per cobrir parcialment o total 

les despeses de viatges 

2n i 3r 

trimestres 

Alumnat 
d'ESO i 1r de 
batxillerat     

Coordinadora 
sortides 

Econòmics 
destinats a 
minorar el 
cost global 
de l’activitat      
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Pàg. 3 

 
MESURA 2: Gratuïtat dels materials escolars en els ensenyaments gratuïts 

 
 

MESURA 2 proposta 1 
Objectiu relacionat:  
- Reforçar l'equitat educativa 
- Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l'alumnat, amb especial atenció a l'alumnat amb vulnerabilitat 
educativa. 

Descripció: Adquirir material fungible necessari en el desenvolupament de l’activitat lectiva.     

Indicador/s d’avaluació:      
Nombre d’alumnes sobre el total d’alumnes becats 

Valor inicial  

290 alumnes 

Valor final 

 

Criteri d’èxit 

100%  

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsabl
e 

Recursos 

Comprar material fungible necessari pel  

desenvolupament de l’activitat lectiva. 
Tot el curs       

Tot l'alumnat 
d'ESO    

Secretària Econòmics     

 
 
 

MESURA 2 proposta 2 

Objectiu relacionat:  

- Reforçar l'equitat educativa 

- Reforçar l'organització i funcionament en relació amb les condicions especials del curs 2021-2022 

- Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l'alumnat, amb especial atenció a l'alumnat amb vulnerabilitat 

educativa. 

Descripció: Adquisició de llibres de text, llibres de lectura i chromebook per deixar-los en préstec. 

Indicador/s d’avaluació:      
Nombre d’alumnes que es beneficien 

Valor inicial  

75 alumnes 

Valor final 

 

Criteri d’èxit 

100% de les 

demandes 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Comprar llibres i chromebooks 
Tot el curs 

Alumnat en general 
(llibres) i alumnat que 
no ha rebut la dotació 
del pla d'educació 
digital de Catalunya. 
(1r i 2n ESO més 
matrícula viva) 

Secretària     Econòmics     
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Pàg. 4 

 
 

MESURA 3: Accés equitatiu a les activitats complementàries 

 
MESURA 3 /proposta 1 

Objectiu relacionat :  
- Reforçar l'equitat educativa. 
- Reforçar l'organització i funcionament en relació amb les condicions especials del curs 2021-2022 
- Reforçar l'acompanyament, la motivació i el suport individual a l'alumnat, especialment de l'alumnat amb situació 

socioeconòmica desafavorida. 

Descripció: Organitzar tallers, conferències, xerrades i altres activitats complementàries 

Indicadors d’avaluació:      
Quantitat d’activitats  

Valor inicial     

350 alumnes 

Valor final 

     

Criteri d’èxit 

Superior al 40% 

de l'alumnat 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Valoració d’ofertes rebudes Tot el curs Tot l’alumnat Coordinació Econòmics 
destinats a 
minorar el cost 
global de 
l’activitat.  

Cerca d’activitats interessants pel nostre 

alumnat 

Tot el curs Tot l’alumnat      Coordinació 
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Pàg. 5 

 

 
Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i reforç de 
l’atenció educativa 

 
MESURA 4: Gestió i acompanyament emocional a l’alumnat 

 
MESURA 4/ Proposta 1 

Objectiu relacionat:  
- Reforçar l’equitat educativa.  
- Reforçar l'organització i funcionament en relació amb les condicions especials del curs 2021-2022 
- Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l'alumnat, amb especial atenció a l'alumnat amb vulnerabilitat 
educativa. 

Descripció:      
Creació d'un servei de monitoratge per tutelar grups reduïts d'estudi col·laboratiu 

Indicador/s d’avaluació:      
Percentatge d'alumnat assistent a la majoria de 
sessions, sobre el seleccionat 

Valor inicial  

Encara a 

determinar 

Valor final 

 

Criteri d’èxit 

60% 

d'assistència 

Grau d'assistència a les sessions Nombre de 

sessions 

programades 

 60% 

d'assistència 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Cerca d'entitats 

Tallers de lectura, escriptura i 

comprensió lectora amb jocs de rol 

Tot el curs 

Alumnat en 
situació de 
vulnerabilitat 
socioeducativa i 
emocional      

Equips 
docents. En 
relació amb 
instituts oberts     

Econòmics i 

espai.  

     

 
 
 

MESURA 4/ Proposta 2 

Objectiu relacionat:  
- Reforçar l'acompanyament, la motivació i el suport individual a l'alumnat, especialment de l'alumnat amb 
situació socioeconòmica desafavorida. 

Descripció:      
Gratificació per alumnat amb assoliment de competències  d'excel·lència 

Indicador/s d’avaluació:      
Quantitat d'alumnes participants 

Valor inicial  

A determinar 

Valor final 

 

Criteri d’èxit 

100% 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Selecció d'alumnes: Guanyadors premis 

literaris, millors treballs de recerca, concursos 

artístics en la festa de la primavera 

2 alumnes per nivell d'ESO 

2n i 3r 
trimestres     

Alumnat en 
situació de 
vulnerabilitat 
socioeducativa 
i emocional     

Cap d'estudis i 
departaments 
didàctics      

Econòmic  
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Pàg. 6 

MESURA 4/ Proposta 3 

Objectiu relacionat 1: 
- Reforçar l'acompanyament, la motivació i el suport individual a l'alumnat, especialment de l'alumnat amb 
situació socioeconòmica desfavorida. 
- Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'escola en relació amb l'alumnat amb situació 
socioeconòmica desfavorida. 

Descripció:      
Ajut a alumnes a pagar les quotes de les activitats esportives extraescolars 

Indicador/s d’avaluació:      
Quantitat d'alumnes participants 

Valor inicial     

A determinar 

Valor final 

  

Criteri d’èxit 

100% 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Cobrir les despeses de 

monitors i drets federatius 

no coberts pels ajuts del 

Consell Esportiu 

Tot el curs Alumnat en situació 
de vulnerabilitat 
socioeducativa i 
emocional      

Coordinadora 
d'activitats i serveis     

Econòmics 
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Pàg. 7 

 
MESURA 5: Mentoria socioeducativa 

 
MESURA 5 / proposta 1 

Objectiu relacionat:  
- Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l'alumnat, amb especial atenció a l'alumnat amb vulnerabilitat 
educativa 
- Reforçar l'acompanyament, la motivació i el suport individual a l'alumnat, especialment de l'alumnat amb 
situació socioeconòmica desafavorida 
- Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'escola en relació amb l'alumnat amb situació 
socioeconòmica desafavorida. 
- Facilitar la implicació i la participació de les famílies 

Descripció:  Contractació amb una entitat especialitzada o una entitat socioeducativa de territori amb la que ja 
s’estigui portant a terme un programa de mentoria social, individual o en petits grups, fins a 4 alumnes     

Indicadors d’avaluació:      
Nombre d’alumnes inclosos en el programa 

Valor inicial  

A determinar 

Valor final 

 

Criteri d’èxit 

50% de 

seguiment total  

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Contractació de l’entitat especialitzada en la 

mentoria social 
 2n i 3r 
trimestre      

Alumnat en 
situació de 
vulnerabilitat 
socioeducativa     

Educadora 
social i TIS      

PEE 

Cerca d'alumnes i implicació de les famílies 
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Pàg. 8 

MESURA 7: Tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE) 
 

MESURA 7 / proposta 1 

Objectiu relacionat: 
- Reforçar l'equitat educativa 
- Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l'alumnat, amb especial atenció a l'alumnat amb vulnerabilitat 
educativa 
- Reforçar l'acompanyament, la motivació i el suport individual a l'alumnat, especialment de l'alumnat amb 
situació socioeconòmica desafavorida 

Descripció:      
Ampliació dels TEA relacionada amb el PEE 

Indicador/s d’avaluació:      
Grups ampliats 

Valor inicial 

Pendents 

d'assignació 

municipal  

Valor final 

 

Criteri d’èxit 

Creació del 

100% adjudicat  

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Augment d'alumnes i personal auxiliar 2n i 3r trimestre      
Alumnat 
d'ESO      

Dept 
d'orientació     

PEE 0-20 
i espais 
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Pàg. 9 

 
Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies 

 
MESURA 9: Formació de famílies, especialment en relació amb el coneixement del 

català, la competència digital i la millora de les habilitats parentals, i accions de suport i 
orientació a les famílies. 

 

MESURA 9 /proposta 1 

Objectiu relacionat:      
- Facilitar la implicació i participació de les famílies.  
- Millorar la comunicació entre les famílies i el centre educatiu. 

Descripció:  Formacions conjuntes famílies i escola, per posar en valor els diferents models educatius des del 
reconeixement de la diferència i avançar cap a la coresponsabilitat 

Indicador/s d’avaluació:      
Nombre de famílies que participen, en relació al total de 

famílies del centre.  

Valor inicial 

 

250 

Valor final 

 

Criteri d’èxit 

 

3% - 5% 

Nombre d’accions formatives.  A determinar   

Grau de satisfacció de les persones que participen   Segons 

qüestionari 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Formació parentalitat positiva Tot el curs Famílies  
Educadora social i 
TIS 

Econòmics per 
la contractació 
del programa   
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Pàg. 10 

 
 

MESURA 10: Foment de la participació de les famílies i dinamització de l’AFA 
 

MESURA 10 /proposta 1 

Objectiu relacionat:      
- Facilitar la implicació i participació de les famílies.  
- Millorar la comunicació entre les famílies i el centre educatiu. 

Descripció: Organització espais destinats al contacte i la reflexió compartida entre famílies, amb l’objectiu de 
generar seguretat i adhesió a l’institut..     

Indicador/s d’avaluació:      
Nombre de coordinacions realitzades amb l’ajuntament.  

Valor inicial 

A determinar 

Valor final Criteri d’èxit 

Realització de les 

coordinacions 

% de famílies que participen en l’AFA 250  5% 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Coordinació amb les tècniques de la regidoria 

d’educació de l’ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat. 

Tot el curs Departament 
d'orientació 

Departament 
d'orientació 

Disponibilitat 
horària de les 
docents i 
espais 

Contactar amb les famílies, per tal, d’oferir 

recursos i poder vincular-les a l'institut. Se'ls 

hi oferiran recursos del barri i també els que 

gestionaran des del pla de millora. 

Tot el curs Famílies Educadora 
social 

Disponibilitat 
horària i espai 
per fer 
trucades 

 
 

MESURA 10 /proposta 2 

Objectiu relacionat:      
- Facilitar la implicació i participació de les famílies.  
- Millorar la comunicació entre les famílies i el centre educatiu. 

Descripció: Organització d’activitats que fomentin la participació directa de les famílies a partir dels seus centres 
d’interès  

Indicador/s d’avaluació:      
Nombre d’activitats.  

Valor inicial 

A determinar 

Valor final Criteri d’èxit 

Realització de les 

activitats 

% de famílies que hi participen 250  5% 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Posar-se en contacte amb les famílies per 

detectar les seves habilitats i fer una base de 

dades 

Tot el curs Famílies Equip social i 
grup de 
participació 

Disponibilitat 
horària de les 
docents i 
espais 
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Pàg. 11 

 
 

MESURA 11: Millora de la comunicació famílies-escola 
 
 

MESURA 11/ proposta 1 

Objectiu relacionat:  
- Reforçar l’equitat educativa.  
- Facilitar la implicació i participació de les famílies.  
- Millorar la comunicació entre les famílies i els centres educatius      

Descripció: Elaboració d’eines de comunicació amb les famílies. (butlletins electrònic, apps, etc.)    

Indicador/s d’avaluació:      
Nombre d’eines elaborades i tipologia. 

Valor inicial 

A determinar 

Valor final Criteri d’èxit 

Creació 

Percentatge d’ús respecte el total de famílies de 
l'institut 

250  30% 

Grau de satisfacció de les famílies en la millora de la 
comunicació. 

  Valoració positiva 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Realització del whatsApp 1r trimestre 
Famílies i 
docents      

Grup de 
participació    

WhatsApp i pàgina 
web  

Fer difusió del whatsApps, per tal de 

que les famílies el tinguin i el consultin 
Tot el curs 

Famílies i 
docents      

Grup de 
participació    

Mail de les 

famílies i fer 

circulars 

informatives 

 
 
 

MESURA 11/ proposta 2 
Objectiu relacionat:  
- Reforçar l’organització i funcionament en relació amb les condicions especials del curs 2021-2022.  
- Facilitar la implicació i la participació de les famílies.  
- Millorar la comunicació entre famílies i els centres educatius. 

Descripció: Tallers de formació adreçada al professorat i professional d'atenció educativa (PAE) i PAS per 
millorar la comunicació amb les famílies. 

Indicador/s d’avaluació:      
Nombre de professionals que hi participen, en relació al 

total de professionals del centre.  

Valor inicial 

 5 

Valor final 

  

Criteri d’èxit 

50% 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Realització de tallers de formació 

sobre la comunicació assertiva afectiva. 
3r trimestre 

Personal 
docent i social     

Departament 
d'orientació     

Talleristes 
i recursos 
econòmics 
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Pàg. 12 

 

MESURA 11/ proposta 3 

Objectiu relacionat:  
- Reforçar l’equitat educativa. 
- Facilitar la implicació i participació de les famílies. 
- Millorar la comunicació entre les famílies i els centres educatius      

Descripció: Servei d'interpretació o de traducció per millorar la comunicació amb les famílies amb les que no es 
pot establir comunicació per desconeixement de la llengua 

Indicador/s d’avaluació:      
Nombre de famílies ateses i en 

quines llengües 

Valor inicial 

A determinar 

segons necessitats 

Valor final Criteri d’èxit 

100% 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Cerca intèrpret Tot el curs Famílies i docents     Coordinació pedagògica    Econòmics    
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Pàg. 13 

Àmbit 4. Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà 
de l'escola  

 

MESURA 17: Oportunitats educatives més enllà de l'escola 
 
 

MESURA 17/ proposta 1 
Objectiu relacionat:  
- Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'escola en relació amb l'alumnat amb situació 
socioeconòmica desafavorida 

Descripció: Realització a càrrec d'entitats especialitzades d'accions de suport educatiu més enllà de l'horari 
lectiu i en períodes no lectius 

Indicador/s d’avaluació:      
Nombre d'activitats programades 

Valor inicial 

A determinar 

Valor final 

  

Criteri d’èxit 

Realització 

ACTUACIONS Temporització Destinataris Responsable Recursos 

Activitats programades des del PEE 0-20 
2n, 3r trimestres 
i juliol 

Alumnat en 
situació de 
vulnerabilitat 
socioeducativa 

PEE 0-20     
Des del 
PEE 0-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


