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1. ESTAT DE LES ACCIONS PROCEDENTS DE LES REVISIONS ANTERIORS A CÀRREC 
DE LA DIRECCIÓ. 

 
Totes les accions anteriors han estat finalitzades 
 
 
 
 

2. SEGUIMENT DELS ACORDS PRESOS EN LES REUNIONS ANTERIORS DE LA 
COMISSIÓ DEL SGIC 

 
Cal veure l’acta de tancament de la Reunió de Comissió de Qualitat (A-CQ-20180615-027-Reunió 
CQ-Tancament), de la qual se n’extreu el següent resum dels temes més importants tractats al llarg 
del curs: 
 

1. Revisió i aprovació de tots els processos i de la majoria de procediments associats per 
adequar-los a la ISO 2015 

2. Creació de processos, procediments i documentació que no teníem creada o estava obsoleta 
a. PR-E0401: Comunicació (Pla de comunicació) 
b. Manual d'indicadors complert amb tots els indicadors d'inspecció i de qualitat 
c. Tots els processos excepte els creats als equips de millora o en algun equip de treball 

que són: 
 C02. DESENVOLUPAMENT E/A DE L'ESO-BTX-FP 
 C04. DESENVOLUPAR L'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT 
 S02. GESTIONAR ELS SERVEIS FP ESCOLA-EMPRESA 
 S06.GESTIONAR LES TIC-TAC 

3. Resolució de queixes i suggeriments: 
a. Queixes i suggeriments rebuts amb registre a secretaria: 

 2-1718 Queixa per l'absència no coberta d'un professor. 
 4-1718 Queixa perquè un professor ha facilitat el correu personal d'un altre sense 

el seu consentiment. 
b. Queixes i suggeriments rebuts a la bústia: 

 1-1718 Queixa sobre el fred a l'aula C201 on els alumnes passen 6 hores diàries 
(58-1718 NC) 

 3-1718 Queixa sobre l'estat de l'aula A205. Han caigut 2 persianes, mitja pissarra 
no guixa i el projector no funciona bé (59-1718 NC) 

 5-1718 Els alumnes de 2n de CAI-APD no disposen d'un espai d'ús per dinar els 
dimecres i dinen pels passadissos (Queixa presentada el 26/06/2018 es donarà 
resposta al setembre). 

c. Queixes i suggeriments rebuts via web: 
 No s'ha rebut cap queixa o suggeriment per aquesta via. 

4. Accions de Millora i NC sorgides a les auditories 
a. Auditoria interna 

 54-1718 AM Afegir al Mapa de processos qui és el responsable de cada procés. 
 55-1718 AM Modificar el procés E04. INFORMAR, COMUNICAR I GESTIONAR 

EL CONEIXEMENT. Modificar els apartats 6 i 7 de la plantilla de processos. 
 56-1718 AM Establir indicadors per al procés S06. GESTIONAR LES TIC-TAC. 
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 57-1718 AM Assegurar per escrit que l'objectiu del departament es valora i se'n 
fa un seguiment dues vegades l'any. 

b. Auditoria externa 
 60-1718 NC Modificar la plantilla de l’ordre del dia de la RxD per tenir en compte 

tots els punts de la norma. 
 61-1718 AM Reorganitzar el mapa de processos tot reduint encara més el 

número de processos estratègics. 
 62-1718 AM Incloure al full de inici el nombre d'hores que suposen la pèrdua 

d’avaluació contínua a CCFF tant en modalitat presencial com en modalitat 
semipresencial. 

 63-1718 AM Incloure en el format de revisió trimestral d'extintors la llegenda 
sobre les comprovacions realitzades 

 64-1718 AM Documentar la fitxa d'avaria / petició de Manteniment en format 
informàtic així com la possibilitat de gestionar-hi les incidències de PRL 

5. Revisió de les enquestes de satisfacció inicials i de final de curs amb les següents 
conclusions: 

a. De l'anàlisi de les enquestes de tots els grups d'interès veiem com a possibles AM les 
següents: 

 Que es facin sortides a tots els cursos (de forma equitativa). 
 S'ha de fer difusió del sistema de recollida i tractament de les queixes i 

suggeriments. 
 Si es demana un llibre després s'ha d'assegurar que s'utilitzarà al llarg del curs. 
 Arreglar canons/cortines 
 Augmentar el soroll del timbre als soterranis 
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3. RESULTATS DE LES AUDITORIES 

 
3.1. Auditoria interna 
 
Auditoria interna de seguiment, realitzada per l’INS Aubenç d’Oliana, 18 de gener de 2018: 
 
 
PUNTS FORTS 
 

• El document Pla de Treball  
• La Coordinació Informàtica del centre (pissarres digitals, wifis, servei de suport informàtic a 

l’alumnat, ordinador portàtil per a cada alumne....)  
• La predisposició de tot el personal auditat  
• L' ambient de treball en les auditories  
• Els punts que es tracten en les memòries de departament (revisió de resultats per trimestres 

i valoració final de resultats...) 
 
 
OPORTUNITATS DE MILLORA 
 

• Es recomana que les programacions estiguin realitzades a partir de la plantilla creada pel 
coordinador de Qualitat.  

• En el mapa de processos del centre afegir-hi qui és el responsable de cada un d’ells.  
• En el procés E04 Informar, comunicar i gestionar el coneixement i concretament en l’apartat 

10 Registres tenir molt clar el nom del document associat.  
• Definir els apartats 6 Característica de qualitat del procés i 7 Indicadors per tal d’unificar on 

es vol que hi hagi els indicadors. 
 
 
Nº NC DESCRIPCIÓ DE LA NO-CONFORMITAT CATEGORIA 
 

• No s’han detectat no conformitats. 
 
 
La valoració del centre en referència a l’auditoria interna és molt positiva. L’auditora en aquest cas, 
la Coordinador de Qualitat de l’INS Francesc Ribalta de Solsona va realitzar l’auditoria al llarg del 
matí. Durant l’auditoria va revisar els processos de Gestionar la informació, Desenvolupament d’E-
A a BTX i CF, Gestionar les TIC-TAC i Realitzar la gestió  acadèmica.  
 
Durant l’auditoria ens va aportar molta informació de les bones pràctiques que realitzen al seu centre 
i de què els van demanar a ells referent a la nova ISO. Ens va donar molts consells que ens han 
ajudat a millorar en el nostre sistema de Qualitat. 
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3.2. Auditoria externa 
 
En el present curs 2017-2018 vàrem realitzar l’Auditoria externa de seguiment 2 ISO 9001:2015 
(Applus, 10 i 11 d’abril de 2018), que va generar: 
 
 
PUNTS FORTS 
 

• El compromís i grau d’implicació de l’equip directiu i  la  coordinadora de qualitat  
• El nivell de implicació de l’equip humà del centre en el desenvolupament dels anàlisis de 

riscos i oportunitats dels processos  
• Els quadres de distribució de les hores de les UF del mòdul i de les unitats  formatives en 

mòdul dual M8 Serveis de xarxa i internet 
 
 
OPORTUNITATS DE MILLORA 
 

• Reorganitzar el mapa de processos 
• Documentar en el PEC  les necessitats i expectatives de les partes interessades  
• Integrar el format de planificació de canvis en el SGC 
• Incloure en les NOFC la taula de competències per càrrecs 
• Valorar unificar al mateix document les inspeccions i revisions normatius (DDT i legionel·la) 
• Documentar la fitxa d'avaria / petició de Manteniment en format informàtic  així com la 

possibilitat de gestionar-hi  les incidències de PRL 
• Incloure en el format de revisió trimestral d'extintors la llegenda sobre les comprovacions 

realitzades 
• Incloure en el pla de comunicació les propostes de millora i queixes de l'equip humà del 

centre ( docents i PAS) 
• Incloure al full de inici el nombre d'hores que suposen la pèrdua d’avaluació contínua en 

CCFF 
• Revisar les plantilles de reunions que afectin el seguiment d'indicadors de processos 
• Revisar manual d'indicadors (Absències alumnat superior al 5% / 25 % , responsable anàlisi 

i font) 
• Millorar  el punt de propostes de millora de la memòria del Departament de Català.  
• Reorientar en les memòries de departament  el plantejament  dels   objectius de departament 
• Descriure en el pla de treball les actuacions per aconseguir els objectius 
• Valorar sistematitzar en les reunions d'equip, el seguiment d'incidències educatives i la 

valoració de l'eficàcia de les accions empreses , redefinit una sistemàtica que sigui àgil i 
ràpida de registrar totes aquelles coses que afecten el funcionament del centre i que són 
rellevants per augmentar la satisfacció de les parts interessades 

• Potenciar  l’ús de documents en format  Excel 
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Nº NC DESCRIPCIÓ DE LA NO-CONFORMITAT CATEGORIA 
 

• 1: La sistemàtica desenvolupada pel centre referida  a la revisió del sistema per la Direcció 
no assegura que s’analitzen tots els punts requerits a la norma de referència  

• E.o: L’informe revisió del sistema dels curs 2016/2017. 
 
 
La valoració sobre l’auditoria externa és molt positiva. L’auditora ens va estar corregint i donant 
idees en tots els processos auditats de forma molt didàctica i entenedora. Ha estat l’auditoria en la 
que més hem après en els tres anys que porto com a coordinadora de qualitat. 
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4. RESULTATS DEL FUNCIONAMENT DELS PROCESSOS I DE LA CONFORMITAT DEL 
SERVEI. RETROALIMENTACIÓ DELS CLIENTS: RESULTATS DE LES ENQUESTES I 
ANÀLISI DELS INDICADORS. 

 
4.1. Resultat dels indicadors 
 
Aquest apartat, a més, queda ampliat, quant a gràfiques i resultats, al següent document annex:  
 

•  “1718_MAC_Annex01_Indicadors_dades_i_grafiques” 
 

Procés Determinar l’estratègia 
E01 Responsable valoració final 

(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Director/ra 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-
E01-
01 
 

Mesurar quin és el grau 
d’acceptació a l’hora 
d’aprovar el Projecte 
Educatiu (sobretot a 
l’inici de cada mandat 
directiu) i els seus 
annexos NOFC i projecte 
lingüístic quan siguin 
modificats. 
 (Vots a favor/Total 

Vots)*100. 

Igual o 
superior al 
90% 

A l’inici de 
cada 
mandat 
directiu i 
quan es 
modifiquin 
documents 

El document NOFC, 
que ha estat revista en 
aquest curs escolar, 
ha estat aprovat per 
unanimitat. És de 
qualitat. 

 

 
 

Procés Planificar el funcionament del centre 

E02 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Director/ra 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-E02-
01 
 

Percentatge d’aprovació 
de la Programació Anual 
de Centre (PAC). També 
coneguda com a PGA 
(Programació general 
Anual) 
 (Vots a favor/Total 

Vots)*100. 

Hauria de ser 
igual o 
superior al 
90% i 
aprovada no 
més tard del 
30 d’octubre 
de cada any 

Cada 
any 
abans 
del 30 
d’octubre 

La Programació Anual 
de Centre va ser 
aprovada per 
unanimitat. És de 
qualitat. 

 

I-E02-
02 
 

Implicació de la 
comunitat educativa en 
l’estratègia de l’institut i 
que el Pressupost sigui 
aprovat per l’equip 
directiu i valorat 
positivament pel Consell 
Escolar. 
 (Vots a favor/Total 

Vots)*100. 

Hauria de ser 
igual o 
superior al 
90% 

Inici any 
natural 

El Pressupost va ser 
aprovat per unanimitat. 
És de qualitat. 
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Procés Desenvolupar i revisar el sistema de gestió 

E03 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Coordinador/ra Qualitat 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-E03-
01 
 

Planificar correctament 
les auditories 
 L’auditoria interna 

s’ha de realitzar a 
finals del mes de 
gener o inicis del mes 
de febrer 

 L’auditoria externa 
s’ha de realitzar 
passades vacances 
de Setmana Santa, i 
sempre abans del 
mes de maig. 

Planificació 
correcta o no 

Anual Sí S’han planificat 
correctament les 
auditories, a finals de 
gener o principis de 
febrer la interna i a 
l’abril, l’externa. S’ha fet 
un canvi en l’ordre que 
sempre s’havia realitzat 
per adequar-nos millor al 
canvi de norma ISO. 
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Procés Informar, comunicar i gestionar el 
coneixement E04 Responsable valoració final 

(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Director/ra 

 
 

Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-E04-
01 
 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat, de la família i 
del professorat respecte 
a  la comunicació i 
coneixement del centre 
 ALUMNAT: PREGUNTA 

1 - ENQUESTA FDC:  
Et sents ben informat 
per part de l’Institut? 
Creus que l’Institut 
gestiona les teves 
necessitats d’atenció, 
informació i 
comunicació? 

 FAMÍLIA: PREGUNTA 1 

- ENQUESTA FDC:  
Us sentiu ben 
informats per part de 
l’Institut? Creieu que 
l’Institut gestiona bé 
les vostres 
necessitats d’atenció, 
informació i 
comunicació? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 1 - 
ENQUESTA FDC: 
Et sents ben informat 
per part de l’Institut? 
Creus que l’Institut 
gestiona les teves 
necessitats d’atenció, 
informació i 
comunicació?  

Igual o superior 
a 65 

Final 
de 
curs 

 
PROF 82 

ALUM 63 

FAM 67 
Mitjana TOTS 71 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
 

 

 
 

Procés Interaccionar amb els grups d’interès interns i 
externs E05 Responsable valoració final 

(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Director/ra 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-E05-
01 
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Procés Gestionar la informació i admissió 

C01 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Secretari/a 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-C01-01 
(Inspecció) 

Alumnes de 
formació 
professional: accés 
 Índex d’alumnes 

de CFM que 
accedeixen per 
la prova d’accés 

 Índex d’alumnes 
de CFS que 
accedeixen per 
la prova d’accés 

 Índex d’alumnes 
de CFS que 
accedeixen pel 
títol de CFM 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Curs 2017-2018 
CFM: accés  
per prova d’accés 15,2% 

CFS accés 
per prova d’accés 17,9% 

CFS accés  
amb títol CFM 57,1% 

 
A CFS, els nous requisits d’accés 
fan que minvi l’índex d’accés a 
CFS amb prova d’accés i que 
augmenti el de títol de CFM. 

Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 

I-C01-02 
(Inspecció) 

Alumnes que 
compaginen els 
estudis amb 
l’activitat laboral 
 alumnes de 

CFM 
 alumnes de 

CFS 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Curs 2017-2018 
CFM:  18,6% 
CFS  53,5% 

 
 

Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 

I-C01-03 
(inspecció) 

Escolarització 
 Nombre total de 

grups ESO – 
BTX – FP  

 Nombre total 
d’alumnes ESO 
– BTX – FP 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Curs 2017-2018 
 

 
 

 
 

Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 

I-C01-04 
(Inspecció) 

Índex famílies 
associades a 
l’AMPA 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T  Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-C01-05 
(Inspecció) 

ESO: Diversitat 
significativa 
 Índex d’alumnes 

amb 
necessitats 
educatives 
especials [1] 
(motrius, 
físiques, 
psíquiques i 
sensorials) 

 Índex d’alumnes 
amb 
necessitats 
educatives 
específiques 
[2] (amb situació 
socioeconòmica 
desfavorida) 

 Índex d’alumnes 
de nova 
incorporació al 
sistema 
educatiu 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Curs 2017-2018 
NEE [1] 4,21% 
NEE [2] 6,18% 
NI [3] 4,78% 

 
 

Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 

I-C01-06 
(Inspecció) 

ESO: nacionalitat 
alumnat 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Apareix directament a l’aplicatiu 
d’Inspecció. 

Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 

I-C01-07 
(Inspecció) 

ESO: ajuts  
 Índex d’alumnes 

que gaudeixen 
d’ajuts per 
l’adquisició de 
llibres de text i 
material didàctic 
complementari i 
informàtic 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Curs 2017-2018 
Ajuts 5,62% 

 
 

Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 

I-C01-08 
(Inspecció) 

ESO: programes de 
diversificació 
curricular 
 Índex d’alumnes 

de 3r que 
cursen 
programes de 
diversificació 
curricular 

 Índex d’alumnes 
de 4t que 
cursen 
programes de 
diversificació 
curricular 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Curs 2017-2018 
S3 4,35% 
S4 1,98% 

 
 

Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-C01-09 
(Inspecció) 

ESO: plans 
individualitzats 
 Índex d’alumnes 

de 1r amb pla 
individualitzat 

 Índex d’alumnes 
de 2n amb pla 
individualitzat 

 Índex d’alumnes 
de 3r amb pla 
individualitzat 

 Índex d’alumnes 
de 4t amb pla 
individualitzat 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1rT Curs 2017-2018 
S1 19,23% 
S2 14,81% 
S3 7,25% 
S4 13,87% 

 
 

Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 

I-C01-10 
(Inspecció) 

Demanda 
escolarització als 
primers cursos de 
cada etapa 
 Sol·licituds de 

preinscripció a 
1r ESO 

 Sol·licituds de 
preinscripció a 
1r BTX 

 Sol·licituds de 
preinscripció a 
1r CFM 

 Sol·licituds de 
preinscripció a 
1r CFS 

Mantenir i/o 
superar el 
nombre 
alumnes 
cursos 
anteriors 

1r T Curs 2017-2018 
1r ESO 92,1% 
1r BTX 90,2% 
1r CFM 84,8% 
1r CFS 70,7% 

 
 

Dades del curs 
2018-2019 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 

I-C01-11 
(Inspecció) 

Tipologia centre: 
Grau 
complexitat/nivell 
socioeconòmic 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Tipologia B Dades del curs 
2017-2018 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2018 

I-C01-12 
 

Incidències respecte 
a l’atenció al públic 
 Nombre de fulls 

d’incidències o 
reclamacions 
referents a 
l’atenció al 
públic 

No es 
presenten 
més de 5 
fulls 
d’incidències 
o 
reclamacions 
referents a 
l’atenció al 
públic durant 
el curs 

Final 
de 
juny 

Cap. Per tant, és de qualitat  



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2017-2018 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 16 DE 71 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (15-nov.-18). 

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut. 

Doc: 1718_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-C01-13 Grau de satisfacció 
de l’alumnat i de la 
família amb el 
procés de 
preinscripció / 
matrícula i de 
l’acollida al centre. 
Com a pregunta de 
seguiment final 
hem de tenir en 
compte la pregunta 
de satisfacció 
general: 
 ALUMNAT: 

PREGUNTA 9 - 
ENQUESTA IDC 
En general, 
estàs satisfet/a 
amb l'acollida al 
centre? 

 FAMÍLIA: 
PREGUNTA 2- 
ENQUESTA IDC 
Esteu satisfets 
de l'acollida 
que heu rebut 
en aquest inici 
de curs? 

 
A més caldrà tenir 
en compte la resta 
de preguntes que 
es formalitzen a 
les enquestes 
d’inici de curs. 
 
També caldrà tenir 
en compte, a títol 
informatiu, el 
percentatge 
d’assistència de 
les famílies a les 
reunions d’inici de 
curs 

Igual o 
superior a 
7,8 

1r T  
ALUM 7,9 

FAM 7,7 

Mitjana TOTS 7,8 
 
En el seu conjunt el resultat és de 
qualitat. 
 
 

Famílies ESO 52,1% 

Famílies BTX 51,5% 

Famílies CFM 22,1% 
 
A l’ESO, hi hagut baixa de gairebé 
1 punt percentual; a BTX, uns 10 
punts; i a CFM, es manté. Quant al 
dia de BTX, la situació 
climatològica era adversa. 
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Procés Desenvolupar l’ensenyament / aprenentatge 
de l’ESO – BTX – FP C02 Responsable valoració final 

(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Secretari/a 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-01 
(Inspecció
) 

Índex alumnat ESO – 
BTX – FP que 
promociona 
 Indicador 

inspecció. 
• Promoció 

de S1 – S2 
– S3. 

• Promoció 
de B1 

 Indicador 
qualitat.  

• Tots els 
primers 
cursos d’FP 
(CFM – 
CFS) 

 S1-S2-S3: ≥ 90 
 B1: ≥ 85 
 CFM CAI: ≥ 65 
 CFM APD: ≥ 65 
 CFM SMX: ≥ 78 
 CFM GAD: ≥ 78 
 CFS EDI: ≥ 80 
 CFM ASIX: ≥65 

1r T  
S1 100% 

S2 99,1% 

S3 98,6% 

B1 82,9% 

CFM CAI1 61,3% 

CFM APD1 80,6% 

CFM SMX12 72,7% 

CFM GAD1 93,3% 

CFS EDI1 84,6% 
CFS ASIX-
DAM1 66,7% 

 
En conjunt, les dades de 
promoció són bones. A 
B1, hi ha hagut un 
augment, tot i que encara 
no s’ha arribat a l’objectiu 
desitjat (manquen encara 
uns dos punts 
percentuals). A FP, CAI i 
SMX, encara tenen un 
lleuger recorregut de 
millora. 
 

 

I-C02-02 
(Inspecció
) 

Índex alumnat que 
es gradua a ESO – 
BTX – FP 
 Graduació de 

S4. 
 Graduació de B2 
 CFM: Graduació 

per cicles de 
famílies 

• Administració 
i Gestió 

• Informàtica i 
comunicacion
s 

• Sanitat 
• Serveis 

socioculturals 

 CFS: Graduació 
per cicles de 
famílies 

• Informàtica i 
comunicacion
s 

• Serveis 
socioculturals 

 S4: ≥ 80 
 B2: ≥ 85 
 CFM CAI: ≥ 50 
 CFM APD: ≥ 50 
 CFM SMX: ≥ 72 
 CFM GAD: ≥ 50 
 CFS EDI: ≥ 90 
 CFM ASIX: ≥ 70 

1r T  
S4 96,0% 

B2 93,4% 

CFM CAI 71,0% 

CFM APD 39,4% 

CFM SMX 48,1% 

CFM GAD 53,1% 

CFS EDI 89,5% 
CFS ASIX-
DAM 33,3% 

 
A ESO i BTX, índex de 
qualitat. A l’FP, segons el 
cicle: CAI, GAD i EDI, 
tenen resultats de qualitat; 
mentre que la resta, tenen 
encara marge de millora. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-03 
(Inspecció
) 

Índex de superació 
de matèries ESO – 
BTX: 
 ESO: Superació 

matèries a S1 
 ESO: Superació 

matèries a S2 
 ESO: Superació 

matèries a S3 
 ESO: Superació 

matèries a S4 
 BTX: Superació 

matèries 
comunes a B1 i 
B2 

 BTX: Superació 
matèries 
comunes 
d’opció, de 
modalitat i/o 
específiques a 
B1 i B2 

Igual o superior a 85% 1r T A S1, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de EVP que es 
troba al 83,3% 
A S2, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de MAT que es 
troba al 83,3% 
A S3, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de CAT (84,1%), 
1LE (82,6%), MAT 
(78,3%) i FIS-QUI (79,7%) 
A S4, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de 1LE (82,2%), 
MAT (83,2%). 
A B1, hi ha marge de 
millora ampli en força 
matèries, les quals es 
troben entre el 55% 
d’aprovats a MS i el 
82,8% de Física. 
A B2, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de Fonaments 
de les Arts (62,5%) 
 

 

I-C02-04 
(Inspecció
) 

Índex d’alumnes 
amb resultats de la 
prova de 
competències de 4t 
d’ESO situats en les 
franges mitjana- 
baixa, mitjana- alta i 
alta: Prova de 4t 
d'ESO (globals) 
 Competència 

lingüística: llengua 
catalana 

 Competència 
lingüística: llengua 
castellana 

 Competència 
lingüística: llengua 
anglesa 

 Competència 
lingüística: llengua 
francesa 

 Competència 
matemàtica 

 Competència 
cientificotecnològic
a 

 Català: ≥ 90 
 Castellà: ≥ 90 
 Anglès: ≥ 85 
 Francès: ≥ 95 
 Matemàtiques: ≥ 

85 
 Cientificotecnològi

c: ≥ 85 

1r T  
Català 81,50% 

Castellà 85,60% 

Anglès 62,70% 

Francès 73,70% 
Matemàtique
s 85,80% 

CientTecno 73,20% 
 
Enguany, la promoció de 
S4 no ha estat de qualitat, 
i no han assolit els 
objectius proposats. Tan 
sols MAT ha estat amb 
resultats a l’alça. 
 

 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2017-2018 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 19 DE 71 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (15-nov.-18). 

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut. 

Doc: 1718_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-05 
(Inspecció
) 

Índex d’alumnat que 
accedeix a 
Universitat 

Igual o superior a 95 1r T  
PAU Juny 98,70% 

 
Resultats de qualitat 
 

 

I-C02-06 
(Inspecció
) 

Rendiment acadèmic 
de l’ESO 

D’acord criteri 
inspecció 
 Índex d’alumnes 

que es graduen * 
0,25 + Mitjana dels 
Índex de promoció 
de 1r, 2n i 3r 
d’ESO * 0,25 + 
índex d’alumnes 
que superen les 
proves de 
competències de 
4t d’ESO * 0,5 

1r T Curs 2016-2017 
ESO 89,48% 

 
 

Índex elaborat 
a partir dels 
resultats de les 
proves internes 
i les proves 
externes. 
Es calcula per 
la SGIE, un cop 
emplenades 
totes les dades, 
aplicant la 
fórmula 
emprada a 
l’AVAC 

I-C02-07 
(Inspecció
) 

Rendiment acadèmic 
del BTX 

D’acord criteri 
inspecció:  
 Índex d’alumnes 

que es graduen * 
0,25 + mitjana dels 
Índex de superació 
de les mat. 
comunes * 0,25 + 
mitjana dels Índex 
de superació de 
les mat. comunes 
d’opció i de 
modalitat * 0,25 + 
índex d’alumnes 
que superen les 
PAU * 0,25 

1r T Curs 2016-2017 
BTX 89,75% 

 
 

Índex elaborat 
a partir dels 
resultats de les 
proves internes 
i les proves 
externes. 
Es calcula per 
la SGIE, un cop 
emplenades 
totes les dades, 
aplicant la 
fórmula 
emprada a 
l’AVAC 

I-C02-08 
(Inspecció
) 

Rendiment acadèmic 
de l’FP 
 CFM: per cicles 

de famílies 
• Administració 

i Gestió 
• Informàtica i 

comunicacion
s 

• Sanitat 
• Serveis 

socioculturals 
 CFS: per cicles 

de famílies 
• Informàtica i 

comunicacion
s 

• Serveis 
socioculturals 

 CFM CAI: ≥ 78 
 CFM APD: ≥ 85 
 CFM SMX: ≥ 80 
 CFM GAD: ≥ 78 
 CFS EDI: ≥ 93 
 CFM ASIX: ≥ 85 

1r T Curs 2017-2018 
CFM CAI 75% 

CFM APD 84% 

CFM SMX 61% 

CFM GAD 84% 

CFS EDI 96% 

CFS ASIX 74% 

CFS DAM 61% 
 
En general, els resultats 
són de qualitat, a 
excepció de SMX i de 
ASIX. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-09 
(Inspecció
) 

Absències alumnat 
superior al 5% (NO 
justificades) 
 ESO: 1r 

trimestre – 2n 
trimestre – 3r 
trimestre 

 BTX: 1r trimestre 
– 2n trimestre – 
3r trimestre 

 CF (CFM i CFS): 
1r trimestre – 2n 
trimestre – 3r 
trimestre 

 ESO: ≤ 2 
 BTX: ≤ 2 
 CFM i CFS: ≤ 2 

1r T Curs 2017-2018 
ESO 1,4% 

BTX 1,3% 

CFM i CFS 0,0% 
 
El resultat és de qualitat 
 

 

I-C02-10 
(Inspecció
) 

Absències alumnat 
superior al 25% 
(justificades i NO 
justificades) 
 ESO: 1r 

trimestre – 2n 
trimestre – 3r 
trimestre 

 BTX: 1r trimestre 
– 2n trimestre – 
3r trimestre 

 CF (CFM i CFS): 
1r trimestre – 2n 
trimestre – 3r 
trimestre 

 ESO: ≤ 2 
 BTX: ≤ 2 
 CFM i CFS: ≤ 2 

1r T Curs 2017-2018 
ESO 1,7% 

BTX 1,8% 

CFM i CFS 0,0% 
 
El resultat és de qualitat 
 

 

I-C02-11 Grau de satisfacció 
de l’alumnat, de la 
família i del 
professorat amb els 
resultats 
d’aprenentatge 
 ALUMNAT: 

PREGUNTA 5 - 
ENQUESTA FDC 
Creus que l’institut 
t’ha ofert els 
coneixements i la 
formació que 
esperaves? 

 FAMÍLIA: 
PREGUNTA 5 - 
ENQUESTA FDC 
Esteu satisfets 
amb la formació I 
els resultats 
d’aprenentatge que 
assoleixen els 
vostres fills? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 5 - 
ENQUESTA FDC 
Creus que l’institut 
t’ha ofert els 
coneixements i la 
formació que 
esperaves? 

Igual o superior a 70 1r T  
PROF 75 

ALUM 68 

FAM 65 
Mitjana TOTS 69 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-12 Grau de satisfacció 
de l’alumnat, de la 
família i del 
professorat amb la 
manera com es 
desenvolupa 
l’acció tutorial i 
l’orientació 
 ALUMNAT: 

PREGUNTA 8 - 
ENQUESTA FDC 
Com valores les 
activitats 
d’orientació 
acadèmica, laboral 
i professional i les 
accions de tutoria 
que t’ha 
proporcionat 
l’institut? 

 FAMÍLIA: 
PREGUNTA 8 - 
ENQUESTA FDC 
Quina valoració feu 
de les activitats 
d’orientació 
acadèmica, laboral 
i professional i les 
accions de tutoria 
que us ha 
proporcionat 
l’institut? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 8 - 
ENQUESTA FDC 
Com valores les 
activitats 
d’orientació 
acadèmica, laboral 
i professional i les 
accions de tutoria 
que realitza 
l’institut? 

Igual o superior a 65 1r T  
PROF 80 

ALUM 64 

FAM 64 
Mitjana TOTS 69 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
 

 

I-C02-13 Grau de compliment 
de la programació 
vers hores/curs 

Superior /o igual 
mitjana últims 3 anys 

1r T   

I-C02-14 Grau de compliment 
de la programació 
vers contingut del 
curs 

Superior /o igual 
mitjana últims 3 anys 

1r T   
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Procés Gestionar la satisfacció dels grups d’interès 

C03 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Director/ra 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-C03-
01 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat, de la família i 
del professorat pel servei 
global del centre 
 ALUMNAT: PREGUNTA 

10 - ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet de 
pertànyer en aquest 
centre? 

 FAMÍLIA: PREGUNTA 10 

- ENQUESTA FDC 
Esteu satisfets de 
pertànyer en aquest 
centre? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 10 - 
ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet de 
pertànyer en aquest 
centre? 

La mitjana ha 
de ser igual o 
superior a 7 

3r T  
PROF 82,0 

ALUM 70,0 

FAM 69,0 

Mitjana TOTS 74,0 
 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
 

 

 
 
 

Procés Desenvolupar l’assessorament i el 
reconeixement C04 Responsable valoració final 

(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Cap d’Estudis d’FP 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-C04-
01 

Enquesta de satisfacció 
realitzada per les 
persones que utilitzen el 
servei 
 ASSESSORAMENT 

Grau de satisfacció 
general del servei 
d’assessorament 
rebut (entre 1 i 5) 

 RECONEIXEMENT 
Grau de satisfacció 
general del servei 
d’assessorament 
rebut (entre 1 i 5) 

La mitjana ha 
d’estar entre 4 i 
5 

Al 
final 
del 
servei 

 
Assessorament 5 

Reconeixement 4,8 

Mitjana TOTS 4,9 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
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Procés Realitzar la gestió acadèmica 

S01 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Cap d’estudis 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptaci
ó 

Quan Resultat Observacions 

I-S01-01 Indicador 
inspecció. 2. 
Resultats. 
2.09 ESO: Índex 
d’abandonament 
d’estudis S1 – S2 
– S3 – S4 
2.17 BTX: Índex 
d’abandonament 
d’estudis B1 – B2 
2.24 CFM: Índex 
d’abandonament 
d’estudis a 1r 
curs per cicles de 
famílies 

• Administració 
i Gestió 

• Informàtica i 
comunicacion
s 

• Sanitat 
• Serveis 

socioculturals 

2.25 CFS: Índex 
d’abandonament 
d’estudis a 1r 
curs per cicles de 
famílies 

• Informàtica i 
comunicacion
s 

• Serveis 
socioculturals 

 
Índex 
d’abandonament 
d’estudis. 

 S1-S2: 

Inferior a 

1 

 S3-S4: 

inferior a 

1 

 B1-B2: 

inferior a 

5 

 CFM: 

inferior a 

15 

 CFS: 

inferior a 

10 

Trimestra
l i dada 
final a 
FdC 

 
1r curs CFGM 22,0% 

CFM CAI 27,9% 
CFM APD 27,9% 
CFM SMX 8,3% 
CFM GAD 11,8% 

1r curs CFGS 10,7% 
CFS EDI 0,0% 

CFS ASIX-DAM 20,0% 
BTX 5,8% 

1r BTX 7,1% 
2n BTX 4,1% 

ESO 0,6% 
1r ESO 1,3% 
2n ESO 0,9% 
3r ESO 0,0% 
4t ESO 0,0% 

 

A ESO, la mitjana 
és de qualitat, tot i 
que cal incidir a 
S1 en què 
circumstancialme
nt hi ha un 
augment de 0,3% 
sobre l’objectiu.  
 
A BTX, la mitjana 
presenta un 
lleuger augment 
de l’objectiu, 
sobretot pels 
abandonaments 
que hi ha hagut a 
B1, inferiors a les 
del curs passat. 
 
A 1r curs de CFM, 
la mitjana encara 
NO és de qualitat. 
A SMX i GAD, hi 
ha hagut 
reducció; però en 
CAI i APD 
segueixen 
resultats idèntics, 
molt per damunt 
de l’objectiu. 
 
A 1r curs de CFS, 
la mitjana encara 
no és de qualitat, 
però per molt poc 
(0,7%). S’ha 
reduït a EDI i s’ha 
baixat a ASIX. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptaci
ó 

Quan Resultat Observacions 

I-S01-02 Indicador 
inspecció. 2. 
Resultats. 
2.10 ESO: 
Cohesió social a 
partir de 
l’abandonament 
d’estudis 
2.18 BTX: 
Cohesió social a 
partir de 
l’abandonament 
d’estudis 
 
Indicador 
qualitat. 
CFM: Cohesió 
social a partir de 
l’abandonament 
d’estudis  
CFS: Cohesió 
social a partir de 
l’abandonament 
d’estudis 
 
Índex de cohesió 
social a partir de 
l’abandonament 
dels estudis. 

 ESO: ≥ 92 

 BTX: ≥ 92 

 CFM: ≥ 

85 

 CFS: ≥ 90 

Final de 
curs 

 
CFGM 88,8% 
CFGS 90,8% 
BTX 94,2% 
ESO 99,4% 

 
Els resultats són de qualitat. 

 

I-S01-03 
(Inspecció
) 

ESO: Mobilitat de 
l’alumnat 

No 
procedeix 
dada 
contextua
l i 
informativ
a 

1r T Curs 2016-2017 
ESO 3,09% 

 
 

Apareix 
directament a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció 

I-S01-04 
 

Volum 
d’incidències que 
distorsionen les 
activitats d’E/A 

 ESO: ≤ 9 

 BTX: ≤ 2 

 CFM: ≤ 1 

Final de 
curs 

 
CFGM 0,0% 
BTX 1,8% 
ESO 8,3% 
Mitjana 4,1% 

 
Els resultats són de qualitat. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptaci
ó 

Quan Resultat Observacions 

I-S01-05 
 

Grau de 
satisfacció de 
l’alumnat, de la 
família i del 
professorat amb 
la manera com es 
resolen els 
conflictes 
 ALUMNAT: 

PREGUNTA 7 - 
ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet 
amb el clima de 
convivència al 
centre, el 
control 
d’assistència i 
puntualitat de 
l’alumnat? 

 FAMÍLIA: 
PREGUNTA 7 - 
ENQUESTA FDC 
Esteu satisfets 
amb el clima de 
convivència al 
centre, el 
control 
d’assistència i 
puntualitat de 
l’alumnat? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 7 - 
ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet 
amb el clima de 
convivència al 
centre, el 
control 
d’assistència i 
puntualitat de 
l’alumnat? 

 ≥ 65 Final de 
curs 

 
PROF 69,0 
ALUM 60,0 
FAM 68,0 
Mitjana TOTS 66,0 

 
En el seu conjunt el resultat és 
de qualitat. 
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Procés Gestionar els serveis FP Escola-Empresa 

S02 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Cap d’Estudis FP 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-S02-
01 

Indicador inspecció. 2. 
Resultats. 
2.23 FP: Inserció laboral  

• Alumnat de CFM 
• Alumnat de CFS 

 
• Es pregunta a l’alumne 

graduat: Quina és la 
teva situació actual? Les 
possibles respostes són: 

o Estic 
buscant 
feina 

o Continuo 
estudiant 

o Estudio i 
treballo 

o Estic 
treballant 

 
Índex d’inserció laboral a 
FP 

 CFM: ≥ 40 

 CFS: ≥ 60 

1r T  
CFM 48,5 

CFS 75,0 
 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
 

 

I-S02-
02 

Grau de satisfacció de les 
empreses / entitats que 
col·laboren en la impartició 
de l’FCT. 
• Es pregunta a 

l’empresa: Valoreu 
globalment l’experiència 
de l’FCT 

 ≥ 9 Final 
de 
curs 

Curs 2017-2018 
Empreses 9,1 

 
El resultat és de 
qualitat. 

 

I-S02-
03 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat en la impartició 
de l’FCT. 
• Es pregunta a l’alumnat: 

Valoreu globalment 
l’experiència de l’FCT 

 ≥ 9 Final 
de 
curs 

Curs 2017-2018 
Alumnat 9,2 

 
El resultat és de 
qualitat. 
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Procés Gestionar les activitats complementàries i 
extraescolars S03 Responsable valoració final 

(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Coordinador/ra pedagògic 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-
S03-
01 

Grau de satisfacció pel 
funcionament de les 
activitats curriculars que 
es desenvolupen fora 
del centre 
 ALUMNAT: PREGUNTA 

9 - ENQUESTA FDC 
T’agraden les 
activitats 
extraescolars del 
centre: sortides, 
festes? 

 FAMÍLIA: PREGUNTA 9 

- ENQUESTA FDC 
Quina valoració feu 
de les activitats 
d’orientació 
acadèmica, laboral i 
professional i les 
accions de tutoria 
que us ha 
proporcionat 
l’institut? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 9 - 
ENQUESTA FDC 
Com valores les 
activitats 
extraescolars del 
centre: sortides, 
festes? 

 ≥ 70 Final 
de 
curs 

 
PROF 81,0 

ALUM 67,0 

FAM 67,0 

Mitjana TOTS 72,0 
 
En el seu conjunt el resultat és 
de qualitat. 
 

 

I-
S03-
02 

% Activitats realitzades 
respecte a les 
planificades 

 ≥ 80% de 

les 

activitats 

planificades 

Final 
de 
curs 

 
Mitjana Institut 79% 
Sortides ESO 96% 
1r ESO 100% 
2n ESO 90% 
3r ESO 100% 
4t ESO 93% 
Sortides BTX 60% 
1r BTX 76% 
2n BTX 38% 
Sortides FP 62% 

 
La mitjana de les activitats 
realitzades respecte a les 
planificades ha estat en el seu 
conjunt de qualitat: a 2n de BTX 
NO ho ha estat. 
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Procés Gestionar l’equip humà 
S04 Responsable valoració final 

(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Cap d’estudis 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-S04-01 
(Inspecció) 

Indicador inspecció: 1. 
Context - 1.13 Centre: 
absències professorat 
que no generen 
substitució 

 A criteri 

d’Inspecció 

(hi hem 

posat a 

nivell 

intern el 

llindar del 

2,5%) 

Final 
de 
curs 

Curs 2017-2018 
Professorat 3,10% 

 
El resultat NO és de 
Qualitat 

No depèn de l’Institut 
sinó de les normes de 
substitució que 
existeixen al 
Departament 
d’Ensenyament. La 
tendència és a l’alça, 
tot i que enguany la 
xifra esdevé la 
mateixa que la de 
l’any passat. 
 

I-S04-02 
(Inspecció) 

Indicador inspecció. 1. 
Context. - 1.10 ESO: 
mobilitat 
1.10.2 Índex de 
mobilitat del 
professorat 

 No 

procedeix 

1r 
Trim. 

Curs 2016-2017 
Professorat 13,82% 

 
. 

És una dada 
contextual que no es 
pot comptabilitzar 

I-S04-03 
(Inspecció) 

Indicador inspecció: 3 
Recursos. 
3.1 ràtio alumnes / 
professors 
3.2 ràtio professors / 
alumnes 
3.3 ràtio alumnes / 
grup 
3.4 personal de suport 
socioeducatiu 

 A criteri 

d’Inspecció 

1r 
Trim 

Curs 2016-2017 
Ràtio alum/prof 10,79 

Ràtio prof/alum 0,09 

Ràtio alum/grup 25,62 
Hores personal 
socioeducatiu 30 

 
 

Són dades 
contextuals que no es 
poden comptabilitzar i 
que no depenen de 
l’Institut 

I-S04-04 Grau de satisfacció 
per les relacions entre 
el personal del centre: 
ambient de treball 
 ALUMNAT: 

PREGUNTA 2 - 
ENQUESTA FDC 
Com consideres 
que ha estat 
l’ambient de treball 
i estudi a l’Institut? 

 FAMÍLIA: PREGUNTA 

2 - ENQUESTA FDC 
Esteu satisfets amb 
l’ambient de treball 
i estudi a l’Institut? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 2 - 
ENQUESTA FDC 
Com consideres 
que ha estat 
l’ambient de treball 
i estudi a l’Institut? 

 ≥ 65 Final 
de 
curs 

 
PROF 77,0 

ALUM 62,0 

FAM 63,0 
Mitjana TOTS 67,0 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-S04-05 Grau de satisfacció 
per la identificació de 
les persones al centre: 
organització i 
funcionament 
 ALUMNAT: 

PREGUNTA 4 - 
ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet sobre 
l’organització i 
funcionament de 
l’Institut? 

 FAMÍLIA: PREGUNTA 

4 - ENQUESTA FDC 
Esteu satisfets 
sobre l’organització 
i funcionament de 
l’Institut? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 4 - 
ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet sobre 
l’organització i 
funcionament de 
l’Institut? 

 ≥ 65 Final 
de 
curs 

 
PROF 74 

ALUM 60 

FAM 63 
Mitjana TOTS 66 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
 

 

I-S04-06 Grau de satisfacció de 
l’alumnat, de la família 
i del professorat amb 
el funcionament del 
servei 
 ALUMNAT: 

PREGUNTA 6 - 
ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet amb 
la puntualitat, 
assistència, 
atenció, dedicació i 
responsabilitat dels 
teus professors? 

 FAMÍLIA: PREGUNTA 

6 - ENQUESTA FDC 
Esteu satisfets amb 
la puntualitat, 
assistència, 
atenció, dedicació i 
responsabilitat de 
les persones de 
l’Institut? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 6 - 
ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet amb 
la puntualitat, 
assistència, 
atenció, dedicació i 
responsabilitat dels 
teus professors? 

 ≥ 65 Final 
de 
curs 

 
PROF 78 

ALUM 60 

FAM 65 
Mitjana TOTS 68 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-S04-07 Grau de satisfacció del 
professorat amb la 
formació rebuda 
 PROFESSORAT: 

Valoració global de 
la formació 

 ≥ 9 Final 
de 
curs 

Curs 2017-2018 
Professorat 9,40 

 
El resultat esdevé de 
qualitat 

 

I-S04-08 Eficàcia de la formació 
rebuda 
 PROFESSORAT: 

Aplicareu els 
aprenentatges 
adquirits en la 
vostra tasca 
docent? 

 ≥ 90% Final 
de 
curs 

Curs 2017-2018 
Professorat 98,78% 

 
El resultat esdevé de 
qualitat 

 

 
 

Procés Gestionar els recursos econòmics i 
equipaments S05 Responsable valoració final 

(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Secretari/a 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-S05-
01 
 

Conèixer i valorar el 
consum d’aigua 

 La despesa 
d’aigua per 
alumnat 
matriculat (m3 / 
alumnat 
matriculat). 

 Igual o 

inferior a 

l’any 

anterior 

Final 
d’any 

No ha estat de qualitat. Hi ha hagut una fuita 
d’aigua en el sistema de 
calefacció que s’hagut 
de solucionar 

I-S05-
02 
 

Conèixer i valorar el 
consum d’energia 
elèctrica 

 La despesa 
d’energia 
elèctrica per 
alumnat 
matriculat (Kwh / 
alumnat 
matriculat). 

 La despesa 
d’energia 
elèctrica per 
alumnat 
matriculat (euros 
/ alumnat 
matriculat) 

 Igual o 

inferior a 

l’any 

anterior 

Final 
d’any 

Quant a consum s’ha 
abaixat. Quant a 
costos, s’ha augmentat 

 

I-S05-
03 
 

Conèixer i valorar el 
consum de gasoil 

 La despesa del 
gasoil per 
alumnat 
matriculat (litres / 
alumnat 
matriculat). 

 Igual o 

inferior a 

l’any 

anterior 

Final 
d’any 

Hi ha hagut més 
despesa 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-S05-
04 

Conèixer i valorar el 
consum de telèfon 

 La despesa del 
telèfon per 
alumnat 
matriculat (euros 
/ alumnat 
matriculat). 

 Igual o 

inferior a 

l’any 

anterior 

Final 
d’any 

S’ha abaixat el consum  

I-S05-
05 

Conèixer i valorar el 
consum de paper 

 La despesa de 
paper A4 per 
alumnat 
matriculat (fulls / 
alumnat 
matriculat) 

 La despesa de 
paper A3 per 
alumnat 
matriculat (fulls / 
alumnat 
matriculat) 

 Igual o 

inferior a 

l’any 

anterior 

Final 
d’any 

El consum de paper 
augmenta 

 

I-S05-
06 

Conèixer i valorar el 
consum de fotocòpies 

 La despesa de 
fotocòpies per 
alumnat 
matriculat 
(fotocòpies / 
alumnat 
matriculat). 

 Igual o 

inferior a 

l’any 

anterior 

Final 
d’any 

No hi ha històric  

 
 
 

Procés Gestionar les TIC-TAC 

S06 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Secretari/a 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-
S06-
01 
 

Registre amb totes les 
incidències rebudes a la 
coordinació TIC 

 Suma totes 
incidències 

 No 

procedeix 

Semestral Les incidències van en 
augment, la qual cosa 
implica un ús majoritari 
en augment. 

 

I-
S06-
02 
 

Es realitza un control 
de totes les incidències 
originades en els 
aspectes TIC per 
tipologia d’equips 

 Suma total 
Incidències 
produïdes en un 
tipus 
d’equipament 

 No 

procedeix 

Semestral Les incidències van en 
augment, la qual cosa 
implica un ús majoritari 
en augment. 
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Procés Gestionar l’edifici i les infraestructures 

S07 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Secretari/a 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-S07-
01 
 

Grau de satisfacció per 
la identificació de les 
persones al centre: 
instal·lacions 
 ALUMNAT: PREGUNTA 

3 - ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet amb 
les instal·lacions del 
centre? 

 FAMÍLIA: PREGUNTA 3 

- ENQUESTA FDC 
Esteu satisfet amb 
les instal·lacions del 
centre? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 3 - 
ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet amb 
les instal·lacions del 
centre? 

 ≥ 70 Final 
de 
curs 

 
PROF 79 

ALUM 63 

FAM 70 
Mitjana TOTS 71 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
 

 

 
 

Procés Gestionar el sistema integrat de gestió 
S08 Responsable valoració final 

(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Coordinador/ra de Qualitat 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-
S08-
01 
 

Nombre de No 
conformitats al llarg del 
curs escolar 

 No ha de 
ser superior 
a 10 NO 
conformitats 

Semestral 3 58-1718, 59-1718, 60-
1718 

I-
S08-
02 
 

Rapidesa en què es 
resolen les No 
conformitats 

 Temps de 
resolució 

 S’han 
d’haver 
resolt en el 
termini 
màxim d’1 
any 

Semestral Sí 58-1718 El tancament 
està previst a l’octubre  
59-1718 El tancament 
estava previst pel 
setembre i ja s’ha 
comprat el projector 
que faltava canviar 
60-1718 El tancament 
és va fer en el temps 
previst 

I-
S08-
03 
 

Nombre total d’accions 
generades de l’anàlisi 
del sistema de gestió 

 Suma total 
d’accions 
generades 

 No pot ser 
inferior a 3 
accions 
generades 

Semestral 9 54, 55, 56, 57 (origen 
AI) 
61, 62, 63, 64 (origen 
AE) 
65 i 66 (origen 
enquestes) 
 

 
  



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2017-2018 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 33 DE 71 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (15-nov.-18). 

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut. 

Doc: 1718_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

 
Procés Realitzar la gestió administrativa 

S09 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) Secretari/a 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-S09-
01 
 

Nombre de fulls 
d’incidències o 
reclamacions referents 
a la gestió 
administrativa 

 No es 
presenten 
més de 3 fulls 
d’incidència o 
reclamacions 
referents a la 
gestió 
administrativa 
durant el curs 

Final 
de 
juny 

No n’hi ha cap. 
 
El resultat esdevé de 
qualitat 

 

 
 
 
 
A part, incloem el resum dels resultats dels indicadors bàsics dels centes del PQiMC, amb la mitjana 
dels quals podem establir comparatives amb els nostres. 
 
Indicadors bàsics (comparativa amb centres PQiMC) 
 

Núm. Indicador 
Resultat 
INSJB 

Resultat 
PQiMC 

4 
Grau de satisfacció global de les famílies  

• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció en % (0-99), sense 
decimals 

69 80,25 

5 
Grau de satisfacció global de l'alumnat d'ESO  

• mitjana valor enquesta de satisfacció 4T d'ESO en % (0-99), sense 
decimals 

74 71,90 

6 
Grau de satisfacció global de l'alumnat de CFGM  

• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció d'últim curs en % (0-99), 
sense decimals 

70 73,32 

7 
Grau de satisfacció global de l'alumnat de CFGS 

• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció en % (0-99), sense 
decimals 

74 72,34 

8 
Grau de satisfacció global de l'alumnat del CAS 

• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció en % (0-99), sense 
decimals 

-- 70,44 

9 
Grau de satisfacció global de l'alumnat de 2n de batxillerat 

• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense 
decimals 

57 71,99 

10 
Grau de satisfacció global de l'alumnat de FP Bàsica (o PQPI) 

• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense 
decimals 

--- -- 

11 
Grau de satisfacció global del professorat 

• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense 
decimals 

82 81,97 

12 
Grau de satisfacció global del professorat d'FP 

• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense 
decimals 

82 81,33 
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Núm. Indicador 
Resultat 
INSJB 

Resultat 
PQiMC 

13 
Taxa d'abandonament de l'alumnat de 1r curs de CFGM  

• % sobre el total d'alumnat matriculat, sense decimals (0-99)-
"alumnat que abandona el centre 

22 14,28 

14 
Taxa d'abandonament de l'alumnat de 1r curs de CFGS 

• % sobre el total d'alumnat matriculat, sense decimals (0-99)- 
"alumnat que abandona el centre" 

10 10,82 

15 
Taxa d'abandonament de l'alumnat de 1r curs de Batx 

• % sobre el total d'alumnat matriculat, sense decimals (0-99)- 
"alumnat que abandona el centre"  

7 7,29 

16 
Taxa de l'alumnat de CFGM que es gradua  

• % (0-99) sobre el total d'alumnat matriculat (i que estava en 
condicions de graduar-se) en l'últim curs, sense decimals 

53 61,23 

17 
Taxa de l'alumnat de CFGS que es gradua 

• % (0-99) sobre el total d'alumnat matriculat (i que estava en 
condicions de graduar-se) en l'últim curs, sense decimals 

65 69,18 

18 

Taxa de l'alumnat de Batxillerat que es gradua  
• % (0-99) sobre el total d'alumnat matriculat (i que estava en 

condicions de graduar-se) en l'últim curs, sense decimals- "dades 
de juny" 

93 82,42 

19 
Taxa de l'alumnat de 4t d'ESO que es gradua  

• % (0-99) sobre el total d'alumnat matriculat en l'últim curs, sense 
decimals- "dades juny" 

81 71,97 
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4.2. Anàlisi i propostes de millora i Estat de les no conformitats i accions correctives 
 

Informe 
NC 
O 

AM 

Data 
obertura Origen 

Breu 
descripció 

Acció 
proposada Responsable 

Data 
resolució 

54-1718 NC 20/09/2017 NC 1. Ha caigut una 
finestra d’una aula 
de la ESO. 
2. El 28/11/17 ha 
caigut una altra 
finestra. 

1. Comunicació al 
departament d’obres 
del Servei Territorial 
amb informe del 
Fuster. 
2. El Departament se 
n’ha de fer càrrec 
perquè és una obra 
gran. 

Secretària 12/09/2018 

55-1718 AM 19/01/2018 AI 1. En el mapa de 
processos del 
centre afegir-hi qui 
és el responsable 
de cada procés.  

1. Modificar el mapa de 
processos del centre 
tot afegint els càrrecs 
que són responsables 
de cada procés. 
2. Fer una formació 
sobre la ISO 2015 a tot 
el claustre explicant on 
es troba el mapa de 
processos i quin és el 
procés C02. 

Coordinadora 
Qualitat 

21/02/2018 

56-1718 AM 19/01/2018 AI 1. En el procés 
E04. INFORMAR, 
COMUNICAR I 
GESTIONAR EL 
CONEIXEMENT i 
concretament en 
l'apartat 10 
Registres tenir molt 
clar el nom del 
document associat. 
2. Definir els 
apartats 6 
Característiques de 
qualitat del procés i 
7 Indicadors per tal 
d'unificar on es vol 
que hi hagi els 
Indicadors. 

1. Al procediment 
associat se li ha donat 
el nom PR-E0401: 
Comunicació en 
comptes de Pla de 
comunicació. 
2. S'han definit els 
apartats 6. 
CARACTERÍSTICA DE 
QUALITAT DEL 
PROCÉS i 7. 
INDICADORS DEL 
PROCÉS – CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ. Els 
indicadors es troben al 
Manual d'Indicadors 
del centre. 

Coordinadora 
Qualitat 

09/02/2018 

57-1718 AM 19/01/2018 AI 1. Establir 
indicadors per al 
procés 
S06.GESTIONAR 
LES TIC-TAC. 

1. S'han establert 
indicadors per al 
procés 
S06.GESTIONAR LES 
TIC-TAC. 
2. S'han creat dos 
procediments (PR-S06-
01 _Gestió d'avaries 
d'equips informàtics i 
PR-S06-02 _Gestió de 
préstecs d'equips 
informàtics) associats 
al procés. 
3. S'ha revisat la 
documentació 
associada a aquests 
dos procediments. 

Coordinadora 
Qualitat 

05/04/2018 
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Informe 
NC 
O 

AM 

Data 
obertura Origen Breu 

descripció 
Acció 

proposada Responsable Data 
resolució 

58-1718 AM 19/01/2018 AI 1. Assegurar per 
escrit que l’objectiu 
de departament es 
valora i per tant, 
se’n fa un 
seguiment almenys 
dues vegades 
l’any. 

1. Modificar la plantilla 
de Pla de Treball de 
departament per afegir 
l’objectiu de centre al 
que van lligats els 
objectius de 
departament i demanar 
que es faci un 
seguiment dels 
objectius al final de 
cada avaluació. 
2. Fer una formació 
sobre la ISO 2015 a tot 
el claustre explicant la 
nova plantilla del Pla 
de Treball i que s’ha de 
fer un seguiment dels 
objectius al final de 
cada avaluació. 

Coordinadora 
Qualitat 

21/02/2018 

59-1718 NC 05/03/2018 1-1718 1. Queixa sobre el 
fred a l'aula C201 
on els alumnes 
passen 6 hores 
diàries. 

1. Es parlarà amb el 
tècnic per amoliar el 
nombre de radiadors. 
2. Actualment hi ha 
una fuita d'aigua que 
afecta el circuit d'aigua 
de la calefacció. S'hi 
està treballant des de 
gener però no la 
troben. 
3. L'actuació a l'aula 
haurà de fer-se al juliol 
o agost per no interferir 
a les classes. 

Secretària 01/10/2018 

60-1718 NC 19/03/2018 3-1718 1. Queixa sobre 
l'estat de l'aula 
A205. Han caigut 2 
persianes, mitja 
pissarra no guixa i 
el projector no 
funciona bé. 

1. Es parlarà amb el 
pintor per veure si pot 
passar a pintar la 
pissarra durant la 
Stemana Santa. (Pont 
de maig) 
2. Es tornarà a parlar 
amb l'instal·lador de 
cortines perquè passi a 
arreglar les que estan 
fetes malbé. 
3. No es disposa de 
diners actualement per 
canviar projectors. 

Secretària 01/09/2018 
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Informe 
NC 
O 

AM 

Data 
obertura Origen Breu 

descripció 
Acció 

proposada Responsable Data 
resolució 

61-1718 NC 17/04/2018 AE 1. La sistemàtica 
desenvolupada pel 
centre referida  a la 
revisió del sistema 
per la Direcció no 
assegura que 
s’analitzen tots els 
punts requerits a la 
norma de 
referència  
E.o:  L’informe 
revisió del sistema 
dels curs 
2016/2017 

1. Modificar la plantilla 
de l’ordre del dia de la 
RxD per tenir en 
compte tots els punts 
de la norma. 
2. Planificar dues RxD 
per curs una abans de 
les auditories on es 
pugui demostrar que 
s’ha fet el seguiment 
dels processos, 
l’anàlisi de les 
enquestes d’inici de 
curs, les possibles 
queixes i suggeriments 
i tots aquells punts de 
l’ordre del dia dels que 
es pugui tenir 
informació. A la segona 
RxD ja s’ha de tenir 
informació per poder 
tractar tots els punts de 
l’ordre del dia. 

Coordinadora 
Qualitat 
i Director 

04/05/2018 

62-1718 AM 17/04/2018 AE 1. Reorganitzar el 
mapa de 
processos 

1. Es parlarà amb el 
pintor per veure si pot 
passar a pintar la 
pissarra durant la 
Setmana Santa. (Pont 
de maig) 
2. Es tornarà a parlar 
amb l'instal·lador de 
cortines perquè passi a 
arreglar les que estan 
fetes malbé. 
3. No es disposa de 
diners actualment per 
canviar projectors. 

Director 24/01/2019 

63-1718 AM 17/04/2018 AE 1. Incloure al full de 
inici el nombre 
d'hores que 
suposen la pèrdua 
d’avaluació 
contínua a CCFF 
tant en modalitat 
presencial com en 
modalitat 
semipresencial. 

1. Es parla amb tots els 
caps de departament 
de cicles perquè 
controlin que als fulls 
de resum de les 
programacions hi 
aparegui aquesta 
informació per les dues 
modalitats.  

Coordinadora 
Qualitat 

24/01/2019 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2017-2018 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 39 DE 71 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (15-nov.-18). 

La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut. 

Doc: 1718_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

Informe 
NC 
O 

AM 

Data 
obertura Origen Breu 

descripció 
Acció 

proposada Responsable Data 
resolució 

64-1718 AM 17/04/2018 AE 1. Incloure en el 
format de revisió 
trimestral 
d'extintors la 
llegenda sobre les 
comprovacions 
realitzades 

1. La coordinadora de 
qualitat canviarà la 
plantilla de full de 
revisió i crearà un full 
de càlcul per dur-ne un 
control més fàcil. 
2. La Secretària serà 
l'encarregada de 
controlar que aquest 
control es du a terme 
en els períodes 
establerts i de forma 
correcta. 

Secretària i 
 
Coordinadora 
de qualitat 

24/01/2019 

65-1718 AM 17/04/2018 AE 1. Documentar la 
fitxa d'avaria / 
petició de 
Manteniment en 
format informàtic  
així com la 
possibilitat de 
gestionar-hi  les 
incidències de PRL 

1. La coordinadora de 
qualitat canviarà la 
plantilla de full 
d'avaria/petició de 
manteniment i crearà 
un full de càlcul per 
dur-ne un control més 
fàcil. 
2. La Secretària serà 
l'encarregada de 
controlar que aquest 
control es du a terme 
de forma correcta. 

Secretària i 
Coordinadora 
de qualitat 

24/01/2019 
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4.3. Revisió de queixes, suggeriments  
 

Núm 
Informe 

Data 
Presentació 

SQR 

Proponent 
SQR 

Breu 
descripció Responsable 

Data 
Resposta 

SQR 

Data 
Resolució 

SQR 

NC 
O 

AM 
1-1718 09/03/2018 Mª del Mar 

Orellana 
Ortiz 

Queixa sobre el fred a 
l'aula C201 on els 
alumnes passen 6 
hores diàries 

Elena Ripoll 15/03/2018 oct-18 59-
1718 

2-1718 15/03/2018 Mariona 
Faloni Silla 

Queixa per l'absència 
no coberta del Julià 
Requena professor de 
2n de BTX. 

Xavier Falcó 19/03/2018 19/03/2018   

3-1718 19/03/2018 Pol Turet 
Quevedo 

Queixa sobre l'estat de 
l'aula A205. Han caigut 
2 persianes, mitja 
pissarra no guixa i el 
projector no funciona 
bé. 

Elena Ripoll 20/03/2018 set-2018 6-
1718 

4-1718 20/03/2018 Belés 
Riado 
Amorós 

La Laia Miró ha facilitat 
el correu personal de la 
Belén a uns pares 
sense el previ 
consentiment d'aquesta 
i ha fet fotografies a 
una alumnes amb mal 
comportament per 
ensenyar-les als seus 
pares. 

Xavier Falcó 23/03/2018 23/03/2018   

5-1718 26/06/2018 Marta Roig Els alumnes de 2n de 
CAI-APD no disposen 
d'un espai d'ús per 
dinar els dimecres i 
dinen pels passadissos. 

Xavier Falcó       

 
 
4.4. Acompliment de proveïdors externs. 
 
Els següents proveïdors han estat donats de baixa del Registre de Proveïdors Homologats pels 
següents motius: 

• Carles Villa Grau, per preu 
• Jardineria Tracir Anisla SL, per canvi de nom 
• Neteges Vintage Quality SL, per l’atenció al client. 
• Sistemas Kalamazoo, SL, per preu 

 
Per altra banda, han estat donats d’alta els següents proveïdors: 

• David Alsina Artigues (Jardineria), en substitució de Jardineria Tracir Anisla SL 
• MacMa Blocs, en substitució de Sistemas Kalamazoo, per preu i qualitat del servei. 
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5. ACCIONS PER AFRONTAR ELS RISCOS I LES OPORTUNITATS 

 
5.1. Gestió de la Seguretat 
 
Accions desenvolupades: 

• Es va realitzar el simulacre el 25 de gener de 2018 
• Substitució de tots els plànols d’emergència antics per la desaparició de les aules 

provisionals. 
• Col·locació dels nous plànols en tots els departaments i despatxos. 
• Creació i col·locació de plànols generals al vestíbul i a la sala de professorat. 
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5.2. Revisió dels canvis normatius i reglamentaris que poden afectar al Sistema de Gestió 

Integrat de centre. Compliment dels requisits legals de caràcter ambiental. Anàlisi i 
seguiment del context i de les parts interessades, detecció de canvis en les 
necessitats i/o recursos. 

 
o RGPD 
o Decret avaluació de l’ESO 
o Normativa extintors 
o Llei de contractació 

 
5.3. Planificació dels canvis que poden afectar al sistema de gestió integrat de centre. 
 
 
 
5.4. Revisió dels processos 
 
S’han anat revisant els processos per tal d’adequar-los a la nova norma ISO 2015 
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6. ANÀLISI DELS OBJECTIUS ANUALS DEL CENTRE I DE L’ADEQUACIÓ DE RECURSOS 

 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats educatius PERÍODE: 

2017/18 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Coordinador pedagògic 
 
 

ESTRATÈGIES 
1.1 Replantejament d’estratègies metodològiques a l’aula per motivar l’alumnat 
1.2 Augment de la coordinació pedagògica entre docents 
1.3 Incorporació real de les eines TIC-TAC com a necessitat d’actualització metodològica 

 
 
 
 ESTRATÈGIA  

1.1 Replantejament d’estratègies metodològiques a l’aula per motivar l’alumnat  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

1.1.1 Projecte d’Emprenedoria per millorar dels resultats acadèmic de Mòdul de Projecte a 
Cicles Formatiu i de la Matèria Optativa d’Emprenedoria a 3r d’ESO.  X   

1.1.2  Projecte Coral i Orquestra per millorar dels resultats acadèmic en la matèria música.  X   
1.1.3 Projecte digital Aula Z i Pla Lector per millorar dels resultats acadèmic en la matèria de 

Castellà   X   

1.1.4 Projecte digital Aula Z per millorar dels resultats acadèmic en la matèria de Tecnologia.  X   
1.1.5 Matèria optativa de reforç a S1, a S2 i a S3  X   
1.1.6 Projecte de reforç en matèries instrumentals a S1 i S2.  X   
1.1.7 Avançar cap a noves metodologies: currículum bimodal, projectes cooperatius, 

aprenentatge servei a l’aula  X   

1.1.8 Projecte GEP per a la millora de resultats acadèmics en les àrees d’idioma  X   
1.1.9 Projecte Batxibac per a la millora de resultats i obtenció de la doble titulació: excel·lència  X   
1.1.10 Potenciar els processos d'atenció a la diversitat  X   

 
 
 
 ESTRATÈGIA  

1.2 Augment de la coordinació pedagògica entre docents  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

1.2.1 Formació en competències  X   
1.2.2  Cercar la coherència entre els criteris d’avaluació de les diferents matèries  X   
1.2.3 Seguiment dels acords i mesures preses en les reunions d’equips docents  X   
1.2.4 Atendre el ritme, els estils i els nivells d’aprenentatge dels alumnes per mitjà d’activitats 

d’aula competencials  X   

1.2.5 Garantir que es treballen totes les competències bàsiques en l’àmbit de la matèria i les 
competències transversals   X   

1.2.6 Acordar criteris d’avaluació i indicadors competencials per a totes les matèries  X   
1.2.7 Acordar com s’assoliran les competències i els continguts pendents de cursos anteriors  X   
1.2.8 Garantir uns continguts mínims per a tots els alumnes  X   
1.2.9 Acordar metodologies per a les mesures d’atenció a la diversitat de tot l’alumnat  X   
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 ESTRATÈGIA  

1.3 Incorporació real de les eines TIC-TAC com a necessitat d’actualització metodològica  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

1.3.1 Incorporació del Moodle en el procés d’ensenyament de les diferents matèries que oferta 
el centre.  X   

1.3.2 Ús de les TIC en l’aprenentatge.  X   
1.3.3 Ús de les TAC en l’ensenyament.  X   
1.3.4 Control de les incidències informàtiques  X   

 
 
 
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 
Característiques de qualitat 
L’objectiu serà de qualitat si millorem els resultats educatius facilitant l’èxit escolar de l’alumnat a totes les etapes i 
nivells. 

 
 
 
Valoració: OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 
 
VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
1.1- La matèria d’emprenedoria actualment s’imparteix a S2 i es valora positivament el seu 

desenvolupament i els resultats obtinguts. 
 Valoració força positiva tot dels resultats obtinguts, especialment a primer d’ESO. Es veu 

positiu seguir amb el grup de diversitat amb l’alumnat que passa a tercer d’ESO ja que 
presenten força dificultats però amb olt bona actitud i predisposició. Amb l’alumnat amb 
conductes disruptives s’ha realitzat l’orientació que s’ha cregut més adient en cada cas, amb 
derivacions a la UEC o bé cap al PFI. 

 Es valora positivament i es preveu entre 5 i 6 alumnes per a realitzar els estudis de batxiBac 
1.2- Es valora de forma positiva la coordinació entre primària i secundària en les matèries de 

matemàtiques, llengua catalana i literatura i lengua castellana y literatura tot i que no es pot 
basar únicament en l’elaboració d’una prova per avaluar l’alumnat. Es planteja que la reunió 
hauria de portar a acords metodològics i de continguts mínims a assolir. 

1.3- El nombre de cursos que s’han obert o que tenen continuïtat al moodle es mantenen. El 
nombre d’alumnes inscrits també és manté.  

 La implementació del sistema de comunicació i control d’incidències informàtiques també és 
valora de forma correcta.  

 Se n’ha fet un ús considerable per part de tot el professorat 
 
INDICADORS 
 
Els indicadors associats a l’Objectiu #1 són els següents: 
 

• C02-01 
• C02-02 
• C02-03 
• C02-04 

• C02-05 
• C02-08 
• S02-01 
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Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-01 
(Inspecció
) 

Índex alumnat ESO – 
BTX – FP que 
promociona 
 Indicador 

inspecció. 
• Promoció 

de S1 – S2 
– S3. 

• Promoció 
de B1 

 Indicador 
qualitat.  

• Tots els 
primers 
cursos d’FP 
(CFM – 
CFS) 

 S1-S2-S3: ≥ 90 
 B1: ≥ 85 
 CFM CAI: ≥ 65 
 CFM APD: ≥ 65 
 CFM SMX: ≥ 78 
 CFM GAD: ≥ 78 
 CFS EDI: ≥ 80 
 CFM ASIX: ≥65 

1r T  
S1 100% 

S2 99,1% 

S3 98,6% 

B1 82,9% 

CFM CAI1 61,3% 

CFM APD1 80,6% 

CFM SMX12 72,7% 

CFM GAD1 93,3% 

CFS EDI1 84,6% 
CFS ASIX-
DAM1 66,7% 

 
En conjunt, les dades de 
promoció són bones. A 
B1, hi ha hagut un 
augment, tot i que encara 
no s’ha arribat a l’objectiu 
desitjat (manquen encara 
uns dos punts 
percentuals). A FP, CAI i 
SMX, encara tenen un 
lleuger recorregut de 
millora. 
 

 

I-C02-02 
(Inspecció
) 

Índex alumnat que es 
gradua a ESO – BTX 
– FP 
 Graduació de 

S4. 
 Graduació de B2 
 CFM: Graduació 

per cicles de 
famílies 

• Administració 
i Gestió 

• Informàtica i 
comunicacion
s 

• Sanitat 
• Serveis 

socioculturals 

 CFS: Graduació 
per cicles de 
famílies 

• Informàtica i 
comunicacion
s 

• Serveis 
socioculturals 

 S4: ≥ 80 
 B2: ≥ 85 
 CFM CAI: ≥ 50 
 CFM APD: ≥ 50 
 CFM SMX: ≥ 72 
 CFM GAD: ≥ 50 
 CFS EDI: ≥ 90 
 CFM ASIX: ≥ 70 

1r T  
S4 96,0% 

B2 93,4% 

CFM CAI 71,0% 

CFM APD 39,4% 

CFM SMX 48,1% 

CFM GAD 53,1% 

CFS EDI 89,5% 
CFS ASIX-
DAM 

33,3% 

 
A ESO i BTX, índex de 
qualitat. A l’FP, segons el 
cicle: CAI, GAD i EDI, 
tenen resultats de 
qualitat; mentre que la 
resta, tenen encara 
marge de millora. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-03 
(Inspecció
) 

Índex de superació 
de matèries ESO – 
BTX: 
 ESO: Superació 

matèries a S1 
 ESO: Superació 

matèries a S2 
 ESO: Superació 

matèries a S3 
 ESO: Superació 

matèries a S4 
 BTX: Superació 

matèries 
comunes a B1 i 
B2 

 BTX: Superació 
matèries 
comunes 
d’opció, de 
modalitat i/o 
específiques a 
B1 i B2 

Igual o superior a 85% 1r T A S1, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de EVP que es 
troba al 83,3% 
A S2, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de MAT que es 
troba al 83,3% 
A S3, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de CAT 
(84,1%), 1LE (82,6%), 
MAT (78,3%) i FIS-QUI 
(79,7%) 
A S4, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de 1LE (82,2%), 
MAT (83,2%). 
A B1, hi ha marge de 
millora ampli en força 
matèries, les quals es 
troben entre el 55% 
d’aprovats a MS i el 
82,8% de Física. 
A B2, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de Fonaments 
de les Arts (62,5%) 
 

 

I-C02-04 
(Inspecció
) 

Índex d’alumnes amb 
resultats de la prova 
de competències de 
4t d’ESO situats en 
les franges mitjana- 
baixa, mitjana- alta i 
alta: Prova de 4t 
d'ESO (globals) 
 Competència 

lingüística: llengua 
catalana 

 Competència 
lingüística: llengua 
castellana 

 Competència 
lingüística: llengua 
anglesa 

 Competència 
lingüística: llengua 
francesa 

 Competència 
matemàtica 

 Competència 
cientificotecnològic
a 

 Català: ≥ 90 
 Castellà: ≥ 90 
 Anglès: ≥ 85 
 Francès: ≥ 95 
 Matemàtiques: ≥ 

85 
 Cientificotecnològi

c: ≥ 85 

1r T  
Català 81,50% 

Castellà 85,60% 

Anglès 62,70% 

Francès 73,70% 

Matemàti. 85,80% 

CientTecno 73,20% 
 
Enguany, la promoció de 
S4 no ha estat de 
qualitat, i no han assolit 
els objectius proposats. 
Tan sols MAT ha estat 
amb resultats a l’alça. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-05 
(Inspecció
) 

Índex d’alumnat que 
accedeix a 
Universitat 

Igual o superior a 95 1r T  
PAU Juny 98,70% 

 
Resultats de qualitat 
 

 

I-C02-08 
(Inspecció
) 

Rendiment acadèmic 
de l’FP 
 CFM: per cicles 

de famílies 
• Administració 

i Gestió 
• Informàtica i 

comunicacion
s 

• Sanitat 
• Serveis 

socioculturals 
 CFS: per cicles 

de famílies 
• Informàtica i 

comunicacion
s 

• Serveis 
socioculturals 

 CFM CAI: ≥ 78 
 CFM APD: ≥ 85 
 CFM SMX: ≥ 80 
 CFM GAD: ≥ 78 
 CFS EDI: ≥ 93 
 CFM ASIX: ≥ 85 

1r T Curs 2017-2018 
CFM CAI 75% 

CFM APD 84% 

CFM SMX 61% 

CFM GAD 84% 

CFS EDI 96% 

CFS ASIX 74% 

CFS DAM 61% 
 
En general, els resultats 
són de qualitat, a 
excepció de SMX i de 
ASIX. 
 

 

 
 
 
 
 

Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-S02-
01 

Indicador inspecció. 2. 
Resultats. 
2.23 FP: Inserció laboral  

• Alumnat de CFM 
• Alumnat de CFS 

 
• Es pregunta a l’alumne 

graduat: Quina és la 
teva situació actual? Les 
possibles respostes són: 

o Estic 
buscant 
feina 

o Continuo 
estudiant 

o Estudio i 
treballo 

o Estic 
treballant 

 
Índex d’inserció laboral a 
FP 

 CFM: ≥ 40 

 CFS: ≥ 60 

1r T  
CFM 48,5 

CFS 75,0 
 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social PERÍODE: 

2017/18 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Cap d’estudis 
 
 

ESTRATÈGIES 
2.1 Fomentar la divulgació de les activitats escolars i extraescolars que es realitzen al Centre. Internacionalització 
2.2 Potenciar el sentiment de pertinença al centre de tota la comunitat educativa 
2.3 Potenciar els processos d'orientació personal i acadèmica 
2.4 Reduir l’absentisme i abandonament escolar en el centre. 
2.5 Impulsar mesures que afavoreixin una millora de la convivència. 
2.6 Aprofitar les sinergies de la bona relació amb l’entorn. 
2.7 Potenciar i fomentar la participació en projectes 

 
 
 
 ESTRATÈGIA  

2.1 Fomentar la divulgació de les activitats escolars i extraescolars que es realitzen al Centre. 
Internacionalització 

 

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

2.1.1 Realització de com a mínim una sortida en cada nivell educatiu, per tal d’experimentar 
l’aprenentatge i la cohesió social entre l’alumnat.  X   

2.1.2 Foment d’intercanvis amb altres escoles (Catalunya – Espanya – Europa)  X   
 
 
 
 ESTRATÈGIA  

2.2 Potenciar el sentiment de pertinença al centre de tota la comunitat educativa  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

2.2.1 Realització per part dels alumnes de CAI+APD als alumnes d’ESO de com a mínim dues 
xerrades sobre intervenció educativa per al foment d’hàbits saludables.  X   

2.2.2 Projecte Coral i l’orquestra.  X   
2.2.3 Foment de la pràctica de l’esport d’equip: Esport al pati:   X   
2.2.4 Presentació a premis i concursos (ESO-BTX-FP)  X   
2.2.4 Potenciació de la participació de les famílies en les activitats del centre  X   

 
 
 
 ESTRATÈGIA  

2.3 Potenciar els processos d'orientació personal i acadèmica  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

2.3.1 Realització de les activitats transversals d’orientació acadèmica, laboral i professional 
previstes en cada nivell educatiu.  X   

 
 
 
 ESTRATÈGIA  

2.4 Reduir l’absentisme i abandonament escolar en el centre.  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

2.4.1 Reorientació de l’alumnat durant el curs acadèmic segons les seves capacitats i 
interessos.  X   

2.4.2 Seguiment exhaustiu des de les tutories i Serveis Socials de l’alumnat absentista o amb 
indicis d’abandonament escolar. (Control i seguiment de l’absentisme escolar)  X   
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2.4.3 Reunions periòdiques amb els serveis externs del Centre (EAP, SS.SS., ...)  X   
 
 
 
 ESTRATÈGIA  

2.5 Impulsar mesures que afavoreixin una millora de la convivència  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

2.5.1 Difusió de la carta de compromís educatiu  X   
2.5.2 Formació d’alumnat com a mediador  X   
2.5.3 Treball de mediació des de la tutoria per tal de reduir del nombre d’incidències disruptives 

a l’aula.  X   

2.5.4 Servei de Consulta Jove amb tasques d’assessorament de l’alumne i realització de 
seguiments dels casos.  X   

 
 
 
 ESTRATÈGIA  

2.6 Aprofitar les sinergies de la bona relació amb l’entorn  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

2.6.1 Xerrades previstes al PAT impartides per agents externs  X   
2.6.2 Activitats previstes pel Crèdit de Síntesi en col·laboració amb el Consell Comarcal, Parc 

del Segre, Mancomunitat d’escombraries, ...  X   

2.6.3 Col·laboració amb l’associació d’empresaris de l’Alt Urgell per a la FCT  X   
 
 
 
 ESTRATÈGIA  

2.7 Potenciar i fomentar la participació en projectes  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

2.7.1  Participació en Projectes d’Innovació  X   
2.7.2 Fomentar el Projecte Escola Verda  X   
2.7.3 Foment de l’intercanvi de bones pràctiques educatives  X   

 
 
 
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 
Característiques de qualitat 
L’objectiu serà de qualitat si aconseguim millorar el sentiment de centre fomentant la participació en les activitats de 
centre 
 

 
 
Valoració: OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 
 
2.1 S’han mantingut el nombre de sortides per nivell així com els intercanvis alb altres centres 

escolars. 
2.2 S’han realitzat àmpliament totes les activitats amb una molt bona participació de l’alumnat, 

sigui amb xerrades, participació a la coral i orquestra o en la presentació a premis i/o 
concursos. 

2.3 S’han realitzat totes les activitats previstes quant a orientació educativa. 
2.4 S’han realitzat els seguiments pertinents des de les respectives tutories i amb la intervenció 

de serveis externs sempre que ha estat necessari. 
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2.5 Respecte a la mediació escolar s’ha realitzat formació d’alumnat i part del treball que es 
realitza a través de les tutories. Els casos atesos en la consulta Jove s’han resolt 
majoritàriament dins el centre i algun cas s’ha derivat a l’EAP, Serveis Socials o bé a Pediatria. 

2.6 S’han realitzat totes les xerrades i activitats previstes al llarg del curs, amb la col·laboració de 
diferents entitats i agents. 

 
 
INDICADORS 
 
Els indicadors associats a l’Objectiu #2 són els següents: 
 

• C01-13 
• C02-10 
• S01-01 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-C01-
13 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat i de la família 
amb el procés de 
preinscripció / matrícula i 
de l’acollida al centre. 
Com a pregunta de 
seguiment final hem de 
tenir en compte la 
pregunta de satisfacció 
general: 
 ALUMNAT: PREGUNTA 

9 - ENQUESTA IDC 
En general, estàs 
satisfet/a amb 
l'acollida al centre? 

 FAMÍLIA: PREGUNTA 2- 
ENQUESTA IDC 
Esteu satisfets de 
l'acollida que heu 
rebut en aquest inici 
de curs? 

 
A més caldrà tenir en 
compte la resta de 
preguntes que es 
formalitzen a les 
enquestes d’inici de 
curs. 
 
També caldrà tenir en 
compte, a títol 
informatiu, el 
percentatge 
d’assistència de les 
famílies a les reunions 
d’inici de curs 

Igual o superior 
a 7,8 

1r T  
ALUM 7,9 

FAM 7,7 

Mitjana TOTS 7,8 
 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
 
 
Famílies ESO 52,1% 

Famílies BTX 51,5% 

Famílies CFM 22,1% 
 
A l’ESO, hi hagut baixa 
de gairebé 1 punt 
percentual; a BTX, uns 
10 punts; i a CFM, es 
manté. Quant al dia de 
BTX, la situació 
climatològica era 
adversa. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-C02-10 
(Inspecció) 

Absències alumnat 
superior al 25% 
(justificades i NO 
justificades) 
 ESO: 1r trimestre – 

2n trimestre – 3r 
trimestre 

 BTX: 1r trimestre – 
2n trimestre – 3r 
trimestre 

 CF (CFM i CFS): 
1r trimestre – 2n 
trimestre – 3r 
trimestre 

 ESO: ≤ 2 
 BTX: ≤ 2 
 CFM i CFS: ≤ 2 

1r T Curs 2017-2018 
ESO 1,7% 

BTX 1,8% 

CFM i CFS 0,0% 
 
El resultat és de qualitat 
 

 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-
S01-
01 

Indicador 
inspecció. 2. 
Resultats. 
2.09 ESO: Índex 
d’abandonament 
d’estudis S1 – S2 – 
S3 – S4 
2.17 BTX: Índex 
d’abandonament 
d’estudis B1 – B2 
2.24 CFM: Índex 
d’abandonament 
d’estudis a 1r curs 
per cicles de 
famílies 

• Administració i 
Gestió 

• Informàtica i 
comunicacions 

• Sanitat 
• Serveis 

socioculturals 

2.25 CFS: Índex 
d’abandonament 
d’estudis a 1r curs 
per cicles de 
famílies 

• Informàtica i 
comunicacions 

• Serveis 
socioculturals 

 
Índex 
d’abandonament 
d’estudis. 

 S1-S2: 

Inferior a 

1 

 S3-S4: 

inferior a 

1 

 B1-B2: 

inferior a 

5 

 CFM: 

inferior a 

15 

 CFS: 

inferior a 

10 

Trimestral 
i dada 
final a 
FdC 

 
1r curs CFGM 22,0% 

CFM CAI 27,9% 
CFM APD 27,9% 
CFM SMX 8,3% 
CFM GAD 11,8% 

1r curs CFGS 10,7% 
CFS EDI 0,0% 

CFS ASIX-DAM 20,0% 
BTX 5,8% 

1r BTX 7,1% 
2n BTX 4,1% 

ESO 0,6% 
1r ESO 1,3% 
2n ESO 0,9% 
3r ESO 0,0% 
4t ESO 0,0% 

 

A ESO, la mitjana 
és de qualitat, tot i 
que cal incidir a S1 
en què 
circumstancialment 
hi ha un augment 
de 0,3% sobre 
l’objectiu.  
 
A BTX, la mitjana 
presenta un lleuger 
augment de 
l’objectiu, sobretot 
pels 
abandonaments 
que hi ha hagut a 
B1, inferiors a les 
del curs passat. 
 
A 1r curs de CFM, 
la mitjana encara 
NO és de qualitat. A 
SMX i GAD, hi ha 
hagut reducció; 
però en CAI i APD 
segueixen resultats 
idèntics, molt per 
damunt de 
l’objectiu. 
 
A 1r curs de CFS, la 
mitjana encara no 
és de qualitat, però 
per molt poc (0,7%). 
S’ha reduït a EDI i 
s’ha baixat a ASIX. 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 3 

Millorar la confiança dels grups d’interès 
(alumnat, famílies, empreses) 

PERÍODE: 
2017/18 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador/a de qualitat 
 
 
 

ESTRATÈGIES 
3.1 Fomentar el sistema de qualitat del centre i impulsar el camí cap a l’excel·lència e2cat dins les xarxes de Qualitat 
3.2 Aprofundir en l’anàlisi de la satisfacció dels clients 
3.3 Foment de la cultura preventiva de la salut i el bon clima de treball 

 
 
 
 ESTRATÈGIA  

3.1 Fomentar el sistema de qualitat del centre i impulsar el camí cap a l’excel·lència e2cat dins 
les xarxes de Qualitat 

 

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

3.1.1 Realització de formacions de difusió del sistema de qualitat i excel·lència al centre entre el 
professorat.  X   

3.1.2  Mantenir certificació ISO 9001   X   
3.1.3  Implementar el traspàs a la ISO 9001:2015   X   
3.1.3 Revisar tot el treball per processos i fer-los visibles a tota la comunitat  X   
3.1.4 Avançar cap a l’excel·lència, en base al model e2cat/EFQM, aprofundint en tots els eixos 

del model  X   

3.1.5 Integrar el model e2cat d’eixos d’excel·lència en el sistema de gestió i millorar els resultats 
del centre  X   

3.1.6 Dissenyar, elaborar i implementar instruments, sistemes i metodologies que millorin els 
resultats dels processos / eixos 

 X   

3.1.7 Avançar cap al sistema de gestió de centre ÚNIC  X   
 
 
 
 ESTRATÈGIA  

3.2 Aprofundir en l’anàlisi de la satisfacció dels clients  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

3.2.1 Utilització de la plataforma ALEXIA com a mitjà de comunicació amb les famílies  X   
3.2.2 Manteniment i actualització de la pàgina web del centre.  X   
3.2.3 Divulgació de les activitats del centre lligades amb la promoció del centre (xerrades 

informatives dins i fora del centre, jornades de portes obertes, premsa... 
 X   

3.2.4 Manteniment de contactes amb gremis i associacions empresarials per tal de continuar la 
col·laboració en la formació i establiment de convenis  X   

 
 
 
 ESTRATÈGIA  

3.3 Foment de la cultura preventiva de la salut i el bon clima de treball  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

3.3.1 Millora de la comunicació sobre els riscos al centre de treball i millora del benestar de tota 
la comunitat educativa (fitxes informatives riscos associats als llocs de treball i la seva 
prevenció, educació emocional, etc) 

 X   
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 
Característiques de qualitat 
L’objectiu serà de qualitat si millorem el grau de satisfacció de l’alumnat, famílies, professorat i empreses 
 

 
 
Valoració: OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 
 
3.1 S’ha seguit avançant en la reformulació de processos i procediments per tal d’adaptar-los a la 

nova norma ISO, la de 2015. 
3.2 – Se segueix avançant en l’ús de la plataforma Alexia, en tota la comunitat educativa. El nombre 

de notícies publicades a la pàgina web del centre ha augmentat així com el nombre de visites.  
S’ha fet divulgació entre els mitjans locals i els propers a l’entorn d’activitats de promoció del 
centre. Es manté una molt bona relació amb els diferents gremis i associacions especialment 
a nivell de realització de FCT per part de l’alumnat de CF. 

 
3.3 La satisfacció de la comunitat segueix les mateixes tendències. Hi ha poca variació, tot i que 

cal veure què passa en determinats nivells. Segurament, caldria veure que hi hagi més nombre 
d’alumnat que contesti l’enquesta proposada. 

 
 
INDICADORS 
 
Els indicadors associats a l’Objectiu #3 són els següents: 
 

• C03-01 
 

Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-C03-
01 

Grau de satisfacció de 
l’alumnat, de la família i 
del professorat pel servei 
global del centre 
 ALUMNAT: PREGUNTA 

10 - ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet de 
pertànyer en aquest 
centre? 

 FAMÍLIA: PREGUNTA 10 

- ENQUESTA FDC 
Esteu satisfets de 
pertànyer en aquest 
centre? 

 PROFESSORAT: 
PREGUNTA 10 - 
ENQUESTA FDC 
Estàs satisfet de 
pertànyer en aquest 
centre? 

La mitjana ha 
de ser igual o 
superior a 7 

3r T  
PROF 82,0 

ALUM 70,0 

FAM 69,0 
Mitjana TOTS 74,0 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
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7. DESPLEGAMENT DEL PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE I PROPOSTES DE MILLORA. 
PLANIFICACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ PER AL PROPER CURS 

 
0 . ACOLLIDA AL PROFESSORAT NOU 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tot aquell professorat que s’incorpora al centre. 

 
OBJECTIUS: 

• Donar a conèixer els espais del centre. 
• Informar sobre els càrrecs directius i de coordinació i les seves funcions. 
• Informar sobre el funcionament general del centre. 
• Informar sobre la gestió de guàrdies al centre. 
• Informar sobre els processos d’ús habitual al centre. 
• Donar a conèixer el programa informàtic ALEXIA 
• Saber accedir a l’ALEXIA, treure llistes, entrar incidències, posar notes, entrar 

observacions, ... 
• Dominar i usar amb fluïdesa l’agenda. 

 
TRANSFERÈNCIA 
 Acollida de tot el personal nouvingut al Centre 

 
 Millor funcionament del Centre  

 
CALENDARI: Setembre 
 
FORMADOR-ASSESSOR: JOSEP MOLERO 
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1 . APLICATIUS DE GESTIÓ PER A LA QUALITAT A L’INSTITUT 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
A tots els agents que participen de la comunitat educativa de l’institut. 

 
OBJECTIUS: 

1. Donar a conèixer els diversos aplicatius de gestió i de qualitat del centre 
2. Incentivar el professorat a introduir nous mètodes de treball a les aules 
3. Participar i ser partícep de les experiències altres companys. 
 

TRANSFERÈNCIA 
La transferència de forma directa es realitzarà especialment a les classes de 
qualsevol matèria. 

 
CALENDARI: d’Octubre a Maig 
 
FORMADORS-ASSESSORS: AINHOA IGUAL 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 15 hores 
 
NOMBRE INSCRITS: 18 persones 
 
NOMBRE DE CERTIFICACIONS: 17 certificacions 
 
PERCENTATGE DE CERTIFICACIÓ: 94.44 % 
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Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs 2017-2018 Data Juny 2018 

 
NOM DE LA FORMACIÓ: 
APLICATIUS DE GESTIÓ PER A LA 
QUALITAT A L’INSTITUT 

NOM DEL FORMADOR: AINHOA IGUAL 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

  Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

       6 5 6  

 
Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca 
docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 1 3 3  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  7 10  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca 
docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 1 5 11  

 

Amb quina periodicitat aplicareu 
els aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 7 11  

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

6 8 2 10 4  

 

Propostes per a properes reunions formatives 

 
 
 
 

 

Altres suggeriments 
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2 . PROJECTES INNOVADORS A TRAVÉS D’AULA Z 
 
A QUI VA DIRIGIT: 

A tot el professorat que realitzi projectes i/o col·laboracions entre companys i/o 
departaments. 
A tot el professorat que elabora material didàctic en col·laboració amb altres 
companys. 

 
OBJECTIUS: 

• Ampliació, revisió, transversalització els continguts curriculars de les diverses 
matèries d' ESO 

• Millorar la cohesió interdepartamentals 
• Incentivar el treball de l’equip docent com a grup de treball 
• Implicar el professorat en projectes propis 
• Implicar el professorat d diferents departaments en projectes comuns 
• Donar a conèixer treballs i projectes que es porten a terme al Centre 
• Potenciar el treball col·laboratiu entre el professorat 

 
TRANSFERÈNCIA 

Com a projecte digital propi i innovador es portarà a terme de forma exhaustiva a 
primer d’ESO, ampliant les matèries que treballaran amb AULA Z, però sense deixar 
de banda la resta de l’ESO 

 
OBSERVACIONS: 

A final de curs cal presentar tota la documentació i/o materials treballats o elaborats 
per tal de poder certificar. 

 
CALENDARI: d’Octubre a Maig 
 
FORMADORS-ASSESSORS: ISABEL YAGÜE – CONXITA SABARTRÉS 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 20 hores 
 
NOMBRE INSCRITS: 26 persones 
 
NOMBRE DE CERTIFICACIONS: 25 certificacions 
 
PERCENTATGE DE CERTIFICACIÓ: 96.15 % 
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Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs 2017-2018 Data Juny 2018 

 
NOM DE LA FORMACIÓ: 
PROJECTES INNOVADORS A 
TRAVÉS D’AULA Z  

NOM DEL FORMADOR:  
ISABEL YAGÜE I CONXITA SABARTRÉS 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

  Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

      1 6 6 12  

 
Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca 
docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  6 20  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  4 23  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca 
docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  5 21  

 

Amb quina periodicitat aplicareu 
els aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 5 20  

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

21 13 22 9 1  

 

Propostes per a properes reunions formatives 

 
- CONTINUITAT DE PROJECTES 
 
 

 

Altres suggeriments 
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3 . ENSENYAMENT BIMODAL:ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA A L’ESO  
 

A QUI VA DIRIGIT: 
Tot el professorat del centre 

 
OBJECTIUS: 

• Determinar els eixos transversals amb treball sistemàtic l’alumnat. 
• Consensuar i temporalitzar del curriculum de l’ESO 

 
TRANSFERÈNCIA: 

La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de qualsevol matèria 
però també de forma transversal especialment a la tutoria i en la realització de 
projectes. 

 
CALENDARI: d’Octubre a Maig 
 
FORMADORS-ASSESSORS: PERE MARQUES 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 20 hores 
 
NOMBRE INSCRITS: 24 persones 
 
NOMBRE DE CERTIFICACIONS: 22 certificacions  
 
PERCENTATGE DE CERTIFICACIÓ: 91.67 % 
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Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs 2017-2018 Data JUNY 2018 

 
NOM DE LA FORMACIÓ: 
ENSENYAMENT BIMODAL: ORGANITZACIÓ 
I METODOLOGIA A L’ESO  

NOM DEL FORMADOR: 
PERE MARQUÈS 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

  Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

      1 4 9 10  

 
Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca 
docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  7 15  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  7 15  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca 
docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  9 12  

 

Amb quina periodicitat aplicareu 
els aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 5 17  

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

19 14 18 10   

 

Propostes per a properes reunions formatives 

- AMPLIACIÓ I/O CONTINUACIÓ DE LA FORMACIÓ 
- FORMACIÓ EN DONÀMICA DE GRUPS 
- FORMACIÓ TIC-TAC 
- PLANTEJAMENT DE CASOS PRÀCTICS 

 

Altres suggeriments 
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4 . FIC: ENDREÇAR I AVANÇAR  
 

A QUI VA DIRIGIT: 
Tot el professorat del centre 

 
OBJECTIUS: 

• Establir les bases organitzatives del projecte. 
• Establir les bases conceptuals del projecte. 
• Determinar els eixos transversals amb treball sistemàtic l’alumnat. 
• Consensuar i temporalitzar del curriculum de l’ESO 

 
TRANSFERÈNCIA: 

La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de qualsevol matèria 
però també de forma transversal especialment a la tutoria i en la realització de 
projectes. 

 
CALENDARI: d’Octubre a Maig 
 
FORMADORS-ASSESSORS: NURIA BETRIU – MERCE CERQUEDA 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 30 hores 
 
NOMBRE INSCRITS: 22 persones 
 
NOMBRE DE CERTIFICACIONS: 18 certificacions 
 
PERCENTATGE DE CERTIFICACIÓ: 81.82 % 
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Avaluació de l’activitat formativa 
 

Curs 2017-2018 Data JUNY 2018 

 
NOM DE LA FORMACIÓ: 
FIC: NIVELL 3 

NOM DEL FORMADOR: 
MERCE CERQUEDA I NÚRIA BETRIU 

 

Quina és la teva valoració global 
de la reunió formativa? 

Molt poc 
satisfactori 

  Molt 
satisfactori  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nc 

       2 6 10  

 
Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca 
docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  7 11  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  7 11  

 
Podreu utilitzar els materials 
proporcionats o elaborats en la 
formació en la vostra tasca 
docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  8 10  

 

Amb quina periodicitat aplicareu 
els aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 2 16  

 

En quins àmbits de 
transferència aplicareu els 
aprenentatges? 

en la 
metodologia 

en 
l’avaluació 

en el treball 
a l’aula 

en la 
gestió dels 
grups 

altres NC 

17 13 18 14   

 

Propostes per a properes reunions formatives 

 
 
 
 

 

Altres suggeriments 
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8. REVISIÓ DE LA INFORMACIÓ DOCUMENTADA DE CENTRE. 

 
Revisió i aprovació de tots els processos i de la majoria de procediments associats per adequar-
los a la ISO 2015 

 
Comissió de Qualitat: 
 
• Creació de processos, procediments i documentació que no teníem creada o estava 

obsoleta 
o PR-E0401: Comunicació (Pla de comunicació) 

• Manual d'indicadors complert amb tots els indicadors d'inspecció i de qualitat 
• Tots els processos excepte els creats als equips de millora o en algun equip de treball 

que són: 
o C02. DESENVOLUPAMENT E/A DE L'ESO-BTX-FP 
o C04. DESENVOLUPAR L'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT 
o S02. GESTIONAR ELS SERVEIS FP ESCOLA-EMPRESA 
o S06.GESTIONAR LES TIC-TAC 

 
Equip de Millora ESO/BTX: 
 
• Formació als membres que formen l'equip sobre l'anàlisi de riscs de processos tot 

aplicant DAFOs 
• Creació del procés C02. DESENVOLUPAMENT E/A DE L'ESO-BTX-FP 
• Creació del procés C03. GESTIONAR LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS 
• Creació del procediment PR-C0301: Gestió de queixes i suggeriments 
• Creació del formulari (Google Forms) de queixes i suggeriments 
• Creació de l'imprès de queixes i suggeriments 
• Revisió dels registres del procediment associats al procés C02. DESENVOLUPAMENT 

E/A DE L'ESO-BTX-FPPR-C0202 tot adequant-los a la nova plantilla de documents 
creada per la ISO 9001:2015 

• Revisió de la plantilla d'actes de reunions i del seguiment d'acords. 
 
Equip de Millora CF: 
 
• Creació del procés C04. DESENVOLUPAR L'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT 
• Creació del procés S02. GESTIONAR ELS SERVEIS FP ESCOLA-EMPRESA 
• Creació del procediment PR-C0222: Desenvolupament de la semipresencialitat 
• Creació del procediment PR-C0221: Desenvolupament de l’FP Dual 
• Modificació del procediment PR-C0220: Desenvolupament de l’FCT 
• Revisió dels registres del procediment PR-C0202: Programació tot adequant-los a la 

nova plantilla de documents creada per la ISO 9001:2015 
• Revisió dels resums de les programacions per l'AM detectada a l'Auditoria Externa 
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9. REVISIONS MEMÒRIES I RESULTATS DE LES COORDINACIONS I DEPARTAMENTS. 
PROPOSTES DE MILLORA 

 
9.1. Revisions memòries i resultats de les coordinacions i departaments 

 
Aquest apartat es troba en dos documents annexos:  
 
• “1718_MAC_Annex_Departaments” 
• “1718_MAC_Annex_Coordinacions_Projectes_Tutoria_Altres” 
 
 

9.2. Propostes de millora des dels departaments 
 
Tecnologia 
 
El departament fa la següent proposta: 
 
 La compra de 6 cadires pel departament, ja que les que hi ha actualment, alguna està 

espatllada i algunes semblen cadires de platja prou incòmodes. 
 

 La necessitat d’una aula taller per poder treballar en diferents hores i no tenir que dependre 
d’un aula classe normal on no podem fer servir eines ni material, al mateix temps facilita el 
quadrar hores del taller i poder fer el muntatge de la taula de first lego. També dir que el taller 
del soterrani no és el millor lloc per treballar i fer classe (actualment seria il·legal, ventilació, 
està al costat de la sala de calderes). 

 
 I en darrer lloc el departament necessita un magatzem de 30 m2, per guardar la taula de first 

lego que ocupa molt d’espai, maquetes dels darrers cursos, eines de cert volum com les serres 
circulars, fustes, retroprojectors, armaris,....(són els que teníem al taller de les aules 
prefabricades el curs passat) 

 
 
Matemàtiques 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
Estaran recollides a la memòria anual. 
 
 
SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
a. Considerem què la estabilitat dels alumnes en el mateix grup per a totes les assignatures 

experimentada en els grups de en primer s’ha demostrat beneficiosa pel que fa al 
desenvolupament de les activitats acadèmiques. Per tant s’hauria de mantenir per primer el curs 
pròxim i ampliar-la al menys a segon. 
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b. El grup de diversitat a cada curs amb alumnes ben triats funciona, tal i com s’ha demostrat a 
segon. Això no vol dir que el criteri per formar part d’aquest grup sigui “si t’han col·locat a segon 
et quedaràs fins a quart i ningú més hi pot entrar”. Establir un grup de diversitat amb alumnes 
disposats a treballar però amb un ritme més lent i una major atenció personal seria necessari 
tant a segon com a tercer i fins i tot a quart.  

 
c. Grups de quart: 

i. Amb tres grups seria importantíssim que poguéssim entrar els tres professors a la vegada 
de manera que la distribució d’alumnes la poguéssim fer en funció de les capacitats i 
expectatives futures: grup bat-cts,, grup bat-ccss-arts,, grup diversitat diversa. 

ii. És fonamental al crear els tres grups mirar d’agrupar els alumnes de manera què: 4t 
A=grup bat-cts ,, 4t B i C=grup bat-ccss+bat-arts+diversitat diversa. D’aquesta manera el 
grup A es podría deslligar dels B i C i llavors formarien part del grup BC els alumnes amb 
perspectiva de bat-ccss. 

iii. En el moment de la preinscripció i/o matrícula s’ha de informar els alumnes què no és el 
mateix Matemàtiques Aplicades (bat-ccss,, arts,, diversitat) què Matemàtiques (bat-cts o 
cicles tecnològics). El currículum és diferent i l’aprofundiment en la matèria comuna també. 

 
d. En fer els grups de tercer es podria començar a diferenciar entre els alumnes amb aspiració de 

fer un bon batxillerat i els definits en sentit contrari, sobre tot tenint en compte que la diferenciació 
entre Matemàtiques Aplicades i Matemàtiques pot començar a tercer. 

 
QUEIXES PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
a. Canviar les cadires de professor de moltes de les aules: trencades, esfondrades, apedaçades, 

... és a dir, impresentables! 
b. Disposar de material de neteja de taules a consergeria: el líquid que fan servir les dones de la 

neteja per treure taques de tinta, paper o baietes. 
c. No permetre que els alumnes variïn la ubicació de bancs, taules, testos, papereres... repartits 

pel Centre. 
 
 
Llengua catalana 
 
 Ordinadors: revisió periòdica o bé modernització/substitució. Els ordinadors del Departament 

de català sovint s’espatllen, el teclat s’encalla… 
 

 -Revisar les persianes de les aules 
 
 -Reunions operatives: s’ha de canalitzar bé la informació i les decisions a les quals s’arriba. 

Sovint, sobretot en reunions d’equips docents, es prenen decisions per ampli consens i amb 
voluntat d’implicar-s’hi i després no es fan efectives. El problema s’arreglaria, al nostre parer, si 
hi assistís almenys un membre de la Direcció. 

 
 -Informes i Diagnòstics alumnes: els diferents informes externs que arriben  al Centre 

(dislèxies, TDA, P.I…) han de tenir un seguiment controlat per part d’una figura que estigui en 
contacte amb els tutors i professors afectats. En més d’una ocasió els pares s’han queixat que 
un informe o diagnòstic del seu fill-a no s’ha tingut en compte al llarg de l’ESO. 
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 -4t ESO: els grups C i D normalment es converteixen en grups d’adaptació. Si no es fes  així la 
majoria dels alumnes no podrien promocionar . Per tant, seria bo que n’hi hagués constància 
per escrit i que les famílies en fossin coneixedores. Quin sentit té “amagar-ho?” 

 
 -Guàrdies: buscar la manera més segura que els deures que es deixen quan hi ha absències 

previstes arribin als alumnes. Escriure-la i donar-la a conèixer de cara al proper curs. 
 
 
Dibuix 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
El nostre departament demana disposar d’una aula a l’ESO amb aigua , taules grans  i armari per 
guardar carpetes i material específic de l’àrea. 
 
QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
Proposem que s’ofereixi sempre l’optativa de dibuix de quart d’ESO als alumnes que mostrin interès 
per la matèria ,no només als alumnes amb dificultats d’aprenentatge i disruptius . 
Crear grups diferents  
 
 
Serveis a la comunitat i Sanitat 
 
EDI 
 

• Les assignatures comunes que solen convalidar-se d’altres CF (FOL, EIE, 1r AUX,…), 
situar-les als extrems de l’horari del dia, per a que els alumnes que les tenen convalidades 
no tinguin forats als horaris. 

• No fusionar grups de CFGM i CFGS pel MP “1r Auxilis”. 
• No posar molta carrega horària a un professor en el mateix grup/CF. 
• Intentar que el professor no tingui més de 2 hores seguides en el mateix grup. 

 
 
CAI-APD 
 

• Evitar que els crèdits de CAI (C6-C3 –C4) NO coincideixin en el mateix temps en els dos 
grups, per evitar un solapament i així poder  utilitzar el taller c-101 per pràctiques. 

• Que el professor no tingui més de 2 hores seguides en el mateix grup. 
• Millora del material didàctic dels ninots, degut al seu mal estat. 
• Possibilitat d’eliminar els armariets dels lavabos de la c-101, per posar  un armari tancat 

per material. 
• Revisió de totes les persianes de les aules c-101 i c-102.  
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10. RECULL DE PROPOSTES DE MILLORA PER AL PROPER CURS 

 
Organització 
 
 Informes, diagnòstics, plans individuals alumnat: 

Cal fer esforços per tal que tot el professorat afectat tingui coneixement dels informes, 
diagnòstics i plans individuals de l’alumnat. L’espai idoni per fer evident aquesta realitat i fer-ne 
el seguiment controlat és el propi dels equips docents.  
 

 Projecte «Endreçar i acompanyar», a 1r i 2n d’ESO:  
S’ampliarà el projecte «Endreçar i acompanyar» iniciat a 1r d’ESO al curs 2017-2018 a 2n 
d’ESO. L’objectiu final del projecte és el de millorar el rendiment i la satisfacció de l’alumnat, de 
les famílies i del professorat, tenint en compte les següents premisses: 

• Acollir i acompanyar l’alumnat. 
• Crear un bon ambient de treball. 
• Millorar els hàbits d’estudi i treball de l’alumnat. 
• Implicar les famílies.  
• Coordinar els departaments i programacions. 
• Coordinar l’equip docent.  

 
I les següents propostes de millora per al curs 2018-2019: 

• Treballar més la cohesió de grup-classe. 
• Cuidar les dates d’exàmens i preparar l'execució dels mateixos. 

o Esquemes pautats – dossier preexamen. 
• Comentaris a les notes, especialment quan no s’ha superat la matèria. 
• Es proposa no expulsar a 1r i 2n, però quedem amb: No es pot expulsar abans d’entrar. 

No es pot expulsar un alumne sistemàticament. Evitar expulsar. 
 
 Desplegament del currículum competencial a l’ESO : 

S’han de fer progressos en el desplegament del currículum competencial a l’ESO i adaptar-se 
adequadament a l’Ordre d’avaluació.  

 
 
 
Infraestructures 
 
 Sistema de calefacció: millora del circuit de la part vella del centre (millora de les pressions a 

les aules dels extrems i millora de la distribució de l’escalfor) 
 Projectors amb poca visibilitat: seguint la tendència dels darrers cursos es preveu la substitució 

d’aquells aparells amb poca qualitat d’imatge, sempre i quan el pressupost ho permeti. 
 Renovació d’ordinadors portàtils per al professorat: adquisició d’ordinadors portàtils amb més 

capacitat i rapidesa per a ús del professorat, en substitució gradual dels netbooks marca Visa, 
que ja estan quedant molt obsolets. 
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Departaments 
 
Des dels departaments, i a partir de l’anàlisi de les Proves de Competències Bàsiques de 4t ESO 
s’han formulat les següents propostes de millora de cara al curs 2018-2019: 
 
DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA 
 
Mesures per al proper curs: 

• Des de 1r d’ESO intensificarem el treball de l’ortografia, hem constatat que en aquest  
aspecte tots els alumnes tenien puntuacions baixes. Buscarem la fórmula més atractiva per 
treballar-la i introduirem els dictats a la pissarra en què tots els alumnes fan de correctors. 

• A 4t conscienciarem els alumnes de l’obligatorietat de fer l’examen sencer i si cal vigilarem 
a l’aula que així ho facin 

 
 
DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA 
 
A partir del proper curs i amb caràcter general a tota l’ESO, s’acorda reforçar: 

1. L’ortografia amb: 
a. Augmentant el nombre d’exercicis, utilitzat Moodle. 
b. Exigir que tot escrit elaborat a casa o a classe amb temps, no contingui ni una falta 

d’ortografia de les què es solventen utilitzant el diccionari. En cas d’haver-ni, caldrà 
que l’alumne repassi i retoqui el seu escrit. 

2. Comprensió lectora: 
a. Convertir part dels qüestionaris de comprensió lectora (literal i inferencial) en 

activitats de Moodle amb retroacció, de manera que l’alunme es vegi obligat a 
repassar/rellegir/reformular les respostes. 

b. Incidir en les qüestions de tipus analític/crític com a resposta oberta, amb justificació 
de les asseveracions. 

3. Expressió: 
a. Mantenir a cada unitat didàctica la tasca de composició escrita que hi ha fins ara, 

relacionades específicament amb els diversos àmbits textuals que es treballen a 
cada curs. 

b. Introduir noves activitats de redacció, relacionades amb les tipologies textuals. 
 
 
DEPARTAMENT DE LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 
 
S’ha acordat : 

• Potenciar l’ús de la llengua estrangera per part dels alumnes amb diferents activitats 
culturals, com xerrades de persones de parla anglesa i projectes en grup. 

• Donat que el punt més dèbil seria l’expressió escrita, dissenyarem un pla des del primer curs 
de l’ESO (molt pautat) per millorar aquesta habilitat que tindrà continuïtat durant tots els 
cursos, fins a quart d’ESO, on se suposa que l’alumne serà capaç de narrar, descriure i 
parlar de diferents temes per escrit. 

• Pel que fa als exàmens, es donarà més importància a aquesta habilitat, reservant un dia 
només per fer l’expressió escrita, igual que a Batxillerat. 
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DEPARTAMENT DE LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS 
 
Es planteja incidir en la millora de la competència Expressió Escrita, mitjançant un pla d'expressió 
escrita que abarqui des del 1r d'ESO fins a 4t d'ESO. Com que els alumnes de 1r d'ESO ja han fet 
francès com a 2a llengua, el procés d'escriptura podrà començar abans i contemplarà la redacció 
de frases petites i l'elaboració de dictats a 1r i 2n d'ESO; també preveient augmentar el percentatge 
de l'Expressió Escrita en els criteris d'avaluació, passant a 3r i 4t de 10% a 20 o 25%. 
 
S’ha decidit incorporar lectures des de 2n d'ESO, la lectura facilita l'aprenentatge de l'escriptura. 
 
 
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 
 
El Departament considera satisfactoris els resultats una vegada hem tingut presents variables com 
variabilitat del professorat, evolució prèvia dels alumnes i composició dels grups d'alumnes. Creiem 
que comença a produir fruits l'esforç portat a terme durant els tres darrers anys. Farem propostes 
de millora més concretes de cara al curs vinent. 
 
 
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 
 
L’anàlisi dels resultats de les Proves són força destacables i el departament decideix: 

• Considerar aquestes notes en la tercera avaluació de 4t ESO 
• La presència de aplicadors de l’especialitat durant la celebració de la prova. 

 
 
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA: BIOLOGIA I GEOLOGIA – FÍSICA I QUÍMICA 
 
Propostes de millora: 

• Preparar millor les proves amb antelació 
• Format de proves de classe semblants 
• Comptar com a nota parcial a la tercera avaluació i com a manera de recuperar la matèria 

pels pendents dels cursos anteriors 
• Presència de professors a l’aula perquè treballin fent la prova 
• Els alumnes s’esforcen cada cop menys tant a l’aula com a casa en el treball i l’estudi: caldria 

penalitzar-los d’alguna manera amb la repetició, etc 
• Mesures organitzatives per alumnes amb problemes cognitius i per problemes de 

comportament. 
 
 
 


