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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-20190621-025-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 del seguiment d’aquests  
2. Creació de documentació que no teníem creada o estava obsoleta 

a. Carta de serveis 
b. Pla de convivència 

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

 1-1819 Els alumnes de 2n de CAI-APD no disposen d'un espai d'ús per dinar els 
dimecres i dinen pels passadissos. 

 2-1819 Queixa de la mida de les cadires i l’orientació del projector a l’aula A-009 
(67-1819 AM). 

b. Queixes i suggeriments rebuts a la bustia: 
 3-1819 Queixa sobre el fred a l'aula A-009 perquè una finestra no encaixa bé. 

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 

 68-1819 NC/AM Modificar la plantilla de programacions per adaptar-la al nou 
decret d'avaluació. I canviar el format de les taules per tal que la informació sigui 
més fàcil de llegir. 

 69-1819 AM Modificar les NOFC per afegir els nous òrgans unipersonals. 
 70-1819 AM Insistir en la formació de qualitat en la importància de fer servir la 

plantilla adequada de Pla de treball de departament i en fer-ne el seguiment al 
llarg del curs. 

 71-1819 AM A la reunió de preparació de les auditories assegurar que posen un 
nom identificatiu a les actes de departament importants. 

 72-1819 AM Revisar el procediment de control documental. 
b. Auditoria externa 

 73-1819 AM Afegir una pestanya d'oportunitats al full de càlcul de seguiment dels 
processos afegint aquelles oportunitats que tinguin un impacte Alt al procès al 
que pertanyen. 

 74-1819 AM Modificar la plantilla de la revisió per la direcció de manera que 
quedin ben especificades les tendències als 7 punts que requereix la norma. 
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 75-1819 AM Es buscarà una altra ubicació per mantenir els expedients que 
estigui menys a l'abast de l'alumnat. 

 76-1819 AM L'atenció a la diversitat ja està inclosa en la programació de BTX 
però és farà un recordatori a la reunió de caps de d'apartament d'inici de curs per 
tal que els caps de departament revisin que aquesta està incorporada en les 
programacions del curs 2019-2020. 

 77-1819 AM Penjar totes les activitats del PAT en cursos de Moodle tot canviant-
ne l'encapçalament. 

 78-1819 AM Afegir al Pla de Comunicació la sistemàtica seguida quan hi ha una 
contingència. 

 79-1819 AM Afegir al document revisió d'indústria el manteniment de la campana 
extractora i el desfibril·lador per unificar tots els manteniments en un únic 
document. 

5. Accions de Millora i NC auto-detectades (A): 
 80-1819 AM Modificar el full d'entrevista amb els pares per manca d’espai a les 

observacions separant el full d'acords amb el full d'informació del professorat. Al 
full d'acords ara es disposa de l'anvers per poder posar les observacions que es 
considerin oportunes. 

 81-1819 AM Revisió i actualització del procediment de sortides tot creant un 
formulari que s'haurà de complimentar per aconseguir el codi de pagament de la 
sortida i així poder fer un càlcul més acurat de les mateixes. 

 82-1819 AM Establir un procediment per revisar la vigència dels documents que 
hi ha a reprografia. 

6. 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: 

 Fer un canvi en el format de la reunió d’acollida de les famílies a la ESO doncs 
hi ha hagut queixes sobre la duració de la mateixa pel que fa a la presentació de 
tots els professors. 
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3. RESULTATS DE LES AUDITORIES 

 
3.1. Auditoria interna 
 
Auditoria interna de seguiment, realitzada per l’INS Francesc Ribalta, 25 de gener de 2019: 
 
 
PUNTS FORTS 
 

• La graella de seguiment i tancament dels processos 
• La gestió del servei d’Assessorament i Reconeixement 
• La predisposició de tot el personal auditat 
• L‘ambient de treball en les auditories 

 
 
RECOMANACIONS I OPORTUNITATS DE MILLORA 
 

• Referent al procés E05 Interaccionar amb els grups d’interès interns i externs i C03 Gestionar 
la satisfacció dels grups d’interès revisar l’apartat indicadors del procés. 

• Donar la possibilitat a algun membre del claustre o PAS de ser membre de la Comissió de 
qualitat. 

• Revisar que tots els departaments didàctics tinguin els objectius de departament lligats amb 
els objectius generals de centre. 

• Dins de la carpeta de tutoria de l’alumnat i concretament pel que fa al full “resum 
d’entrevistes” afegir-hi un apartat de signatures. 

• A les NOFC posar els nous òrgans unipersonals i els criteris de selecció d’aquests. 
• Ajuntar els processos ER05 Interaccionar amb els grups d’interès interns i externs amb el 

procés E04  
• Revisar el procediment “Control de documentació” 
• Que els caps de departament posin títols orientatius a les actes importants. 
• Valorar la possibilitat de tenir un DAFO general de centre. 

 
 
Nº NC DESCRIPCIÓ DE LA NO-CONFORMITAT CATEGORIA 
 

• No s’ha evidenciat una programació específica per al 2n curs de la ESO de la matèria de 
matemàtiques tot i trobar parts d’aquesta en un document anomenat “Programació del 
departament” 

 
Tot i que l’auditora la va marcar com una NC després de consultar amb inspecció creiem que es 
tracta més d’una AM. El fet que la programació no estigui per separat respon a la voluntat del 
Departament de matemàtiques d’avaluar en competències i sembla que mentre s’especifiqui en una 
programació no és necessari que sigui ua programació individual per cada cues. Tot i que és el que 
s’estava fent fins ara. 
 
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 Desenvolupar i revisar el sistema de gestió, 
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Desenvolupament d’E-A a ESO i CF, Interaccionar amb els grups d’interès i externs, Desenvolupar 
l’assessorament i reconeixement i Desenvolupar l’assessorament i reconeixement.  
 
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. 
 
 

PROGRAMA D’AUDITORIA ISO-9001:2015 
24 de gener de 2019 

HORARI AUDITORS 
[LLOC] RESPONSABLES PROCÉS 

08:45 
09:00 

AL 
[A013] 

Equip Directiu: 
 
 
 

Coordinadora de 
Qualitat: 

Xavier FALCÓ 
Conxita SABARTRÉS 
Enric USACH 
Josep MOLERO 
 
Ainhoa IGUAL 

Presentació 

09:00 
09:40 

AL 
[A013] 

Equip Directiu: 
 

Coordinadora de 
Qualitat: 

Xavier FALCÓ 
Enric USACH 
 
Ainhoa IGUAL 

E03: Desenvolupar i revisar el sistema de 
gestió 

09:40 
10:35 

AL 
[A013] 

Equip Directiu: 
 

Coordinadora de 
Qualitat: 

Xavier FALCÓ 
Enric USACH 
 
Ainhoa IGUAL 

E05: Interaccionar amb els grups d’interès 
i externs 

10:35 
11:30 

AL 
[C006] 

Professor/a: 
Tutor/a de grup: 

Cap Departament: 
Suport Qualitat: 

Josep BAIXAULI 
Neus PORRES 
Rosario ESTEBAN 
Ainhoa IGUAL 

C02: Desenvolupar E/A d’ESO 
S2A – Matemàtiques 

11:30 
12:00 [A013] Pausa cafè 

12:00 
12:55 

AL 
[C006] 

Professor/a: 
Tutor/a de grup: 

Cap Departament: 
Suport Qualitat: 

Àngels ISERN 
Àngels ISERN 
Eduard RIBERA 
Ainhoa IGUAL 

C02: Desenvolupar E/A de CF 
CAI + APD 1r 
C04 (CAI) – Cures bàsiques d’infermeria 

12:55 
14:00 

AL 
[C006] 

Coordinadora  
ASSES - RECON: 

Suport Qualitat: 

 
Marta ROIG 
Ainhoa IGUAL 

C04: Desenvolupar l’assessorament i 
reconeixement 

14:00 
15:30  Dinar 

15:30 
16:25 

AL 
[A013] 

Equip Directiu: 
 

Coordinadora de 
Qualitat: 

Xavier FALCÓ 
Enric USACH 
 
Ainhoa IGUAL 

C03: Gestionar la satisfacció dels grups 
d’interès 

16:25 
17:05 

AL 
[A013] Elaboració de l’informe d’auditoria 

17:05 
17:20 

AL 
[A013] Presentació de l’informe a l’equip directiu 
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3.2. Auditoria externa 
 
En el present curs 2018-2019 vàrem realitzar l’Auditoria externa de seguiment 2 ISO 9001:2015 
(Applus, 2 i 3 d’abril de 2019), que va generar: 
 
 
PUNTS FORTS 
 

• El compromís de l’ equip directiu i coordinació de qualitat. 
• En general el control docent i el seguiment de tutories . Destacar la figura del tutor personal 

a ESO i BATX. 
• El nivell d’implicació de l’equip docent i la seva participació en activitats internes i externes 

al centre. 
• La gestió de l’arxiu dels expedients d’alumnes. 
• El full de baremació amb el DNI d’acord a la nova llei de protecció de dades. 

 
 
RECOMANACIONS I OPORTUNITATS DE MILLORA 
 

• Malgrat s'ha identificat les oportunitat dins del DAFO, no s'ha determinat clarament les que 
afecten al procés. 

• Malgrat dins de la revisió de la direcció s'ha tingut en compte tendències d'alguns dels 
aspectes com són els resultats d’ensenyament i aprenentatge i de la satisfacció de les parts 
interessades, s’ha de tenir en compte les tendències de la resta d’aspectes que ens demana 
la norma. 

• Puntualment s’ha detectat que a l’arxiu d’expedients històrics no sempre es mantenen en les 
condicions optimes per a preservar expedients. 

• Aprofundir en les necessitats i expectatives de les parts interessades (famílies / PAS / 
usuaris Servei assessorament) i l’obtenció de la retroalimentació. 

• Revisar sistemàtica referida a l’avaluació de riscos i oportunitats i la seva categorització. 
• Pel que fa a els Objectius estratègics de centre es podria Identificar quins objectius afecten 

a cada cicle, curs i departament. 
• Respecte a les programacions d’ESO y BATX : unificar el sistema de seguiment de curs per 

continguts /unitats. 
• Es podria crear un únic document que fos al pla de Treball que es defineix a l'inici del curs, 

durant el curs es va complimentant. En aquest pla es podria incloure el seguiment del 
Objectius. 

• Considerar incloure l’atenció a la diversitat en les programacions de BATX. 
• Penjar al Moodle la carpeta d'activitats del PAT. 
• Incloure en els memòries de coordinació una taula de propostes de millora indicant 

responsables i terminis acordats. 
• Dins de les memòries de departament es podria tenir en compte les tendències del resultats 

educatius. 
• S’ha de potenciar que les persones tinguin major consciencia en les implicacions als 

incompliments 
• del sistema de gestió de la qualitat 
• Incloure al pla de comunicació la sistemàtica seguida referida a les contingències com els 

vagues, guàrdies, etc. 
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• Pensar en passar l'enquesta detecten necessitats i expectatives a l'inici del cicle durant el 
cicle i final 

• de cicle. 
• Incorporar al document Revisions d’indústria , el manteniment de la campana extractora i el 

desfibril·lador. 
• Incloure en el sistema de tiquets les incidències de manteniment. 
• Ates que es escola verda valorar registrar l’expedient tutorial i altres documents en suport 

digital. 
 
 
Nº NC DESCRIPCIÓ DE LA NO-CONFORMITAT CATEGORIA 
 

• No s’han detectat No Conformitats. 
 
La valoració sobre l’auditoria externa és molt positiva. Les dues auditores ens va estar corregint i 
donant idees en tots els processos auditats de forma molt didàctica i entenedora. 
 
 

PROGRAMA D’AUDITORIA ISO-9001:2015 
2 I 3 D’ABRIL de 2019 

 
Dimarts 2 d’abril de 2019 
 

Procés Interlocutor Clàusula Auditor Centro Hora/Lloc 
Reunió inicial: 
• Presentació de l’ equip 

auditor 

Equip Directiu: Xavier 
Falcó, Enric Usach, Josep 
Molero 
Coord. Qualitat: Ainhoa 
Igual 

n.a. AB / LB SC 
C0·06 

09:00 
09:15 

Determinar l’estratègia  
• Context 
• Parts interessades 
• Abast sistema gestió 

/aplicabilitat punts  
• Mapa de processos 
• Riscos i oportunitats  
• Objectius de qualitat  
• Planificació canvis  

Equip Directiu: Xavier 
Falcó, Enric Usach, Josep 
Molero 
Coord. Qualitat: Ainhoa 
Igual 

4 
6.1 
6.3 
6.2 

AB / LB SC 
C0·06 

09:15 
10:15  

Procés E/A CFGM GAD 
1 CURS Mòdul 2 

Cap departament: 
Ricard Calvo 
Tutora: Ana Suaña 
Professora: Sílvia Llombart 
Cap d’estudis FP: Enric 
Usach 

8.1 
8.5 
8.6 
8.7 
7,1,5 

AB SC 
C0·05 

10:15 
11:30 

Pausa     11:30 
12:00 
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Procés Interlocutor Clàusula Auditor Centro Hora/Lloc 
Planificar el 
funcionament el centre 
Interaccionar amb els 
grups d’interès interns i 
externs 
• Compromís direcció 
• Lideratge i compromís 

(SG i enfocament 
client)  

• Política 
• Rols , responsabilitats 

i autoritats a 
l’organització  

• Revisió per direcció 
• Comunicació 

Direcció: Xavier Falcó, Enric 
Usach, Josep Molero 

5 
7.4  
9.3 

AB SC 
C0·05 

12:00 
13:15 

Gestionar els serveis FP 
escola-empresa  

Cap d’estudis FP: Enric 
Usach 
Coordinador FP: Montse 
Domingo 

8.1 
8.5 
8.6 
8.7 

AB SC 
C0·05 

13:15 
14:00 

Procés E/A 1 ESO: 
Biologia 

 

Cap departament:  
Gemma Escribà 
Tutora: Mercè Cerqueda 
Professora: Eulàlia Nogués 
Coord. Qualitat: Ainhoa 
Igual 

8.1 
8.5 
8.6 
8.7 
7,1,5 

LB SC 
C0·06 

10:15 
11:30 

Pausa      11:30 
12:00 

Procés E/A 1 BATX ; 
Història del món  
contemporani   

 

Cap departament: 
Jordi Nistal 
Tutora: Montse Sinfreu 
Professora: Josefina Serra 
Coord. Qualitat: Ainhoa 
Igual 

8.1 
8.5 
8.6 
8.7 
7,1,5 

LB SC 
C0·06 

12:00 
13:15 

Gestionar l’equip humà 
Informar, comunicar i 
gestionar el 
coneixement  

Direcció: Conxita Sabartrés, 
Xavier Falcó 
Coord. Qualitat: Ainhoa 
Igual 

7.1.2 
7.1.6 
7.2 
7.3 
7.4 

LB SC 
C0·06 

13:15 
14:00 

Pausa      14:00 
15:00 
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Procés Interlocutor Clàusula Auditor Centro Hora/Lloc 
Desenvolupar i revisar 
el sistema de gestió 
(Coord. Qualitat) 
Gestió de la satisfacció 
dels grups d’interès  
 
• Gestió de la 

informació 
documentada 

• Satisfacció  client  
• Anàlisi i avaluació 

processos 
• Auditories internes  
• No conformitats i 

accions correctives  
• Millora continua  
• NO CONFORMITATS  

AUDITORIA  AS2   
• ÚS MARCA 

Coord. Qualitat Ainhoa 
Igual 
Responsable procés: 
Xavier Falcó 

7.5 
9.1.2 
9.1.3 
9.2 
10 

AB SC 
C0·06 

15:00 
16:30 

Procés E/A CFGS ( EDI) 
Mòdul 4 

Cap departament: 
Marta Roig 
Tutora: Imma Michans 
Professor: Jordi Pérez 
Cabiscol 
Coord. Qualitat: Ainhoa 
Igual 

8.1 
8.5 
8.6 
8.7 
7,1,5 

AB  SC 
C0·06 

16:30 
17:45 

Desenvolupar 
l’assessorament i 
reconeixement  

Cap d’Estudis FP: Enric 
Usach 
Assessor/a: Marta Roig 

7.1.6 LB SC 
C0·05 

15:00 
15:45  

Realitzar la gestió 
administrativa 
(Secretari/a) 

Secretari /a: Elena Ripoll 
PAS: Personal Secretaria 

8,2 LB SC 
C0·05 

15:45 
16:45 

Gestionar els recursos 
econòmics i 
equipaments  

Secretari /a: Elena Ripoll 8,4 LB SC 
C0·05 

16:45 
17:45 

Reunió equip auditor  -- --- AB/LB  SC 
C0·06 

17:45 
18:15  
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Dimecres 3 d’abril de 2019 
 

Procés Interlocutor Clàusula Auditor Centro Hora/Lloc 
Gestionar les activitats 
complementàries i 
extraescolars  

Secretari /a: Elena Ripoll 
Coord. Activitats: Josefina 
Serra 
Coord. Qualitat Ainhoa 
Igual 

8.1 
8,5 
8,6 
8,7 

LB SC 
C0·06 

09:00 
09:45 

Gestionar l’edifici i les 
infraestructures  

Visita instal·lacions  

Secretari /a: Elena Ripoll 
Cordinadador/a Riscos 
laborals: Jordi Escuder 
Coord. Qualitat Ainhoa 
Igual 

7,1,3  
7,1,4  

LB SC 
C0·06 

09:45 
10:30 

Gestionar la informació i 
admissió (Secretari/a) 

Secretari /a: Elena Ripoll 
PAS: Personal Secretaria 
Coord. Qualitat Ainhoa 
Igual 

8,2 LB SC 
C0·06 

10:30 
11:15 

Pausa     11:15 
11:45 

Gestionar les TIC-TAC Coordinador/a 
Informàtic/a: Conxita 
Sabartrés (subst. de Miguel 
Bosch) i Xavier Garcia, 
tècnic 
Coord. Qualitat Ainhoa 
Igual 

7,1,3 LB SC 
C0·06 

11:45 
12:30 

Preparació resultats  -- -- LB SC 
C0·06 

12:30 
12:45 

Reunió final: 
• Informar sobre els 

resultats de l’auditoria. 
• Presentar les no 

conformitats 
detectades ( si aplica) 

Equip Directiu: Xavier 
Falcó, Enric Usach, Josep 
Molero 
Coord. Qualitat: Ainhoa 
Igual 

NA  LB SC 
C0·06 

12:45 
13:00 
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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:  
 

•  “1819_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 
seguit amb el canvi de 
l’ordre que sempre 
s’havia realitzat per 
adequar-nos millor al 
canvi de norma ISO i 
millorar l’aplicació de 
l’auditoria. 
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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 81 

ALUM 68 

FAM 71 
Mitjana TOTS 73 

 
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 

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

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Curs 2018-2019 
CFM: accés  
per prova d’accés 10,5% 

CFS accés 
per prova d’accés 3,4% 

CFS accés  
amb títol CFM 72,4% 

CFS accés  
amb títol BTX 10,3% 

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

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 2018-2019 
CFM:  13,3% 
CFS  38,6% 

 
 

Dades del curs 
2018-20198 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2019 

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 2018-2019 
 

 
 

 
 

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

Quan Resultat Observacions 

I-C01-04 
(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 2018-2019 
NEE [1] 2,63% 
NEE [2] 4,09% 
NI [3] 3,51% 

 
 

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

I-C01-05 
(Inspecció) 

ESO: nacionalitat 
alumnat 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

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

Dades del curs 
2018-20198 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2019 

I-C01-06 
(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 2018-2019 
Ajuts 4,97% 

 
 

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

I-C01-07 
(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 2018-2019 
S3 5,66% 
S4 1,39% 

 
 

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

Quan Resultat Observacions 

I-C01-08 
(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 2018-2018 
S1 8,13% 
S2 1,28% 
S3 16,03% 
S4 13,88% 

 
 

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

I-C01-09 
(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 2018-2019 
1r ESO 64,0% 
1r BTX 70,9% 
1r CFM 87,7% 
1r CFS 73,0% 

 
 

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

I-C01-10 
(Inspecció) 

Tipologia centre: 
Grau 
complexitat/nivell 
socioeconòmic 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Tipologia B Dades del curs 
2018-2019 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2019 

I-C01-11 
 

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  
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-C01-12 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 7,5 

FAM 8,2 

Mitjana TOTS 7,9 
 
En el seu conjunt el resultat és de 
qualitat, tot i que s’ha disminuït 
quatre dècimes la dels alumnes. 
 
Assistència famílies 

Famílies ESO 59,6% 

Famílies BTX 60,5% 

Famílies CFM 25,3% 
 
Arreu hi ha hagut augment de 
l’assistència de les famílies a les 
reunions d’inici de curs. 
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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 96,5% 

S2 98,7% 

S3 95,2% 

B1 76,7% 

CFM CAI1 55,0% 

CFM APD1 52,6% 

CFM SMX1 71,0% 

CFM GAD1 72,7% 

CFS EDI1 87,5% 
CFS ASIX-
DAM1 41,7% 

 
En conjunt, les dades de 
promoció són bones. A 
B1, hi ha hagut una 
disminució, i encara no 
s’ha arribat a l’objectiu 
desitjat (ara manquen 
ben bé vuit punts 
percentuals). A FP, la 
majoria de cicles encara 
estan per sota de 
l’objectiu proposat, tot i 
que les tendències estan 
molt igualades i alguna a 
l’alça. Tan sols hi ha 
lleugera tendència a la 
baixa a CFM-SMX i a 
CFS-ASIX. 
 

 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2018-2019 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 22 DE 88 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (6-oct.-19). 

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

Doc: 1819_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

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 85,5% 

B2 70,5% 

CFM CAI 53,3% 

CFM APD 46,9% 

CFM SMX 53,6% 

CFM GAD 85,0% 

CFS EDI 76,9% 

CFS ASIX 66,7% 

CFS DAM 45,5% 
 
A ESO, índex de qualitat, 
tot i que hi ha hagut 
disminució del 
percentatge de graduats, 
però es manté tendència 
alcista. A BTX hi ha hagut 
disminució de graduats, 
s’està per sota de 
l’objectiu, i la tendència, 
tot i que plana, inicia un 
imperceptible descens. i 
la tendència  A l’FP, 
segons el cicle: CAI, GAD 
i EDI, tenen resultats de 
qualitat, amb tendències 
alcistes. l; 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 S2, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció d’ANG que es 
troba al 63,0% i 1LE 
(ANG+FRA), al 69,3% 
A S3, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció d’ANG (84,7%). 
A S4, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de SOC 
(82,6%), MAT (73,9%) i 
EVP (76,2%) 
A B1, hi ha marge de 
millora ampli en força 
matèries (fins a 16 de 28 
matèries, el 57%), les 
quals es troben entre el 
60% d’aprovats a DT i el 
82,1% de Biologia. 
A B2, hi ha marge de 
millora ampli en força 
matèries (fins a 14 de 28 
matèries, el 50%), les 
quals es troben entre el 
66,7% d’aprovats a 
Història de l’Art i el 83,3% 
de Ciències de la Terra, 
Llatí i Grec. 
 

 

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% 

Matemàtiques 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’alumnes amb 
resultats de la prova 
de competències de 
4t d’ESO situats en 
la franja 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: ≥ 25 
 Castellà: ≥ 20 
 Anglès: ≥ 20 
 Francès: ≥ 20 
 Matemàtiques: ≥ 

25 
 Cientificotecnològi

c: ≥ 20 

1r T  
Català 25,9% 

Castellà 9,6% 

Anglès 16,7% 

Francès 0,0% 

Matemàtiques 20,8% 

CientTecno 21,8% 
 
Enguany, la promoció de 
S4 no ha estat de 
qualitat, i no han assolit 
els objectius proposats. 
Tan sols CAT i CNS/TEC 
han estat amb resultats 
per damunt dels 
objectius. La matèria de 
FRA ha tingut mals 
resultats. 
 

 

I-C02-06 
(Inspecció
) 

Índex d’alumnes que 
participen a la prova 
de competències de 
4t d’ESO amb 
correcció externa  
 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: ≥ 90 
 Francès: ≥ 90 
 Matemàtiques: ≥ 

90 
 Cientificotecnològi

c: ≥ 90 

1r T  
Català 78,3% 

Castellà 75,4% 

Anglès 79,2% 

Francès 75,0% 

Matemàtiques 76,8% 

CientTecno 79,7% 
 
Enguany, la promoció de 
S4 no ha estat de 
qualitat, i no han assolit 
els objectius proposats. 
 

 

I-C02-07 
(Inspecció
) 

Índex d’alumnat que 
accedeix a 
Universitat (amb 
PAU i Baccalauréat) 

Igual o superior a 95 1r T  
PAU Juny 98,08% 

 
Baccalauréat 
Juny 100% 

 
Resultats de qualitat 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-08 
(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 2017-2018 
ESO 87,32% 

 
Rendiment a la baixa i a 
3,51 punts de diferència 
de la mitjana catalana. 
 

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-C02-09 
(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 2017-2018 
BTX 92,55% 

 
Rendiment superior a la 
mitjana catalana en 2 
punts percentuals. 
 

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-C02-10 
(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 2018-2019 
CFM CAI 74% 

CFM APD 78% 

CFM SMX 73% 

CFM GAD 87% 

CFS EDI 91% 

CFS ASIX 51% 

CFS DAM 61% 
 
En general, els resultats 
són de qualitat. A SMX 
s’ha millorat. A APD i EDI 
s’ha disminuït. I a ASIX hi 
hagut una gran 
disminució. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-11 
(Inspecció
) 

Absències alumnat 
superior al 10% 
(JUST i NO 
justificades) 
 ESO: curs (unes 

105 hores en 
còmput anual) 

 BTX: curs (unes 
105 hores en 
còmput anual) 

 CF (CFM i CFS): 
curs (unes 105 
hores en còmput 
anual) 

 ESO: ≤ ?? 
 BTX: ≤ ?? 
 CFM i CFS: ≤ ?? 

1r T Curs 2018-2019 
ESO 12,0% 

BTX 22,3% 

CFM i CFS 16,6% 
 
És indicador nou i caldrà 
veure quin valor permetrà 
parlar de qualitat 
 

 

I-C02-12 
(Inspecció
) 

Absències alumnat 
superior al 25% 
(justificades i NO 
justificades) 
 ESO: curs (unes 

262 hores en 
còmput anual) 

 BTX: curs (unes 
262 hores en 
còmput anual) 

 CF (CFM i CFS): 
curs (unes 262 
hores en còmput 
anual) 

 ESO: ≤ ?? 
 BTX: ≤ ?? 
 CFM i CFS: ≤ ?? 

1r T Curs 2018-2019 
ESO 6,1% 

BTX 6,2% 

CFM i CFS 6,1% 
 
És indicador nou i caldrà 
veure quin valor permetrà 
parlar de qualitat  
 

 

I-C02-13 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 77 

ALUM 71 

FAM 70 

Mitjana TOTS 73 
 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-14 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 81 

ALUM 69 

FAM 69 

Mitjana TOTS 73 
 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
 

 

I-C02-15 Grau de compliment 
de la programació 
vers hores/curs 

Superior /o igual 
mitjana últims 3 anys 

1r T   

I-C02-16 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 87 

ALUM 74 

FAM 73 

Mitjana TOTS 78 
 
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 4,7 
Reconeixement 5,0 

 
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 

Acceptac
ió 

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 

Trimestra
l i dada 
final a 
FdC 

 
1r curs CFGM 12,3% 
CFM CAI 9,1% 
CFM APD 9,5% 
CFM SMX 8,6% 
CFM GAD 21,4% 
1r curs CFGS 3,4% 
CFS EDI 0,0% 
CFS ASIX-DAM 7,7% 
BTX 4,3% 
1r BTX 5,4% 
2n BTX 3,0% 
ESO 0,6% 
1r ESO 0,0% 
2n ESO 1,3% 
3r ESO 0,0% 
4t ESO 1,4% 

 

A ESO, la mitjana 
és de qualitat, tot i 
que cal incidir a 
S2 i S4 en què 
circumstancialme
nt hi ha un 
augment de 0,3% 
i 0,4%, 
respectivament, 
sobre l’objectiu.  
 
A BTX, la mitjana 
presenta un 
lleuger augment 
de l’objectiu, 
sobretot pels 
abandonaments 
que hi ha hagut a 
B1, tot i que 
inferiors a les del 
curs passat. 
 
A 1r curs de CFM, 
la mitjana és de 
qualitat. A SMX, 
CAI i APD hi ha 
hagut reducció; 
però a GAD hi ha 
hagut augment 
d’abandonaments
. 
 
A 1r curs de CFS, 
la mitjana és de 
qualitat. S’ha 
reduït a EDI i s’ha 
baixat a ASIX. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptac
ió 

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 92,3% 
CFGS 96,5% 
BTX 95,7% 
ESO 99,4% 

 
Els resultats són de qualitat. 

 

I-S01-03 
(Inspecc
ió) 

Indicador inspecció. 
2. Resultats. - 2.19 
Reorientació 
d’estudis: del 
Batxillerat a CFGM  
 
2.19.1 Índex 

d’alumnes 
reorientats de 
B1 a CFM 

 
Índex de 
reorientació 
d’estudis: del BTX 
al CFM 

 inferior 
o igual 
a 2,6 

1 Trim Curs 2017-2018 
BTX 2,56% 

 
Indicador nou que caldrà tenir 
present en anys successius 
 

 

I-S01-04 
(Inspecc
ió) 

ESO: Mobilitat de 
l’alumnat (altes i 
baixes) 

No 
procedeix 
dada 
contextual i 
informativa 

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

 
 

Apareix 
directament a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció 

I-S01-05 
 

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

 ESO: ≤ 
9 

 BTX: ≤ 
2 

 CFM: ≤ 
1 

Final de 
curs 

 
CFGM 2,4% 
BTX 1,4% 
ESO 13,7% 
6,9 4,1% 

 
Els resultats no són de qualitat 
ni a l’ESO, que ha augmentat 
força, ni a CFM, que també ha 
augmentat. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptac
ió 

Quan Resultat Observacions 

I-S01-06 
 

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 75 
ALUM 66 
FAM 71 
Mitjana TOTS 71 

 
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 

 
            Continuïtat 
formativa  

• 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 

• Inserció laboral: suma 
dels resultats 
d’estudio i treballo i 
dels d’estic treballant. 

• Continuïtat formativa: 
suma dels resultats 
de continuo estudiant 
i dels d’estudio i 
treballo 

 
Índex d’inserció laboral i 
de continuïtat formativa 
a FP 
 

Inserció 
laboral 

 CFM: ≥ 40 
 CFS: ≥ 60 
 

Continuïtat 
formativa 

 CFM: ≥ 50 
 CFS: ≥ 30 

1r T Inserció laboral 
CFM 21,57% 

CFS 41,38% 

Mitjana 28,75% 
 
Continuïtat formativa 

CFM 78,43% 

CFS 62,07% 
Mitjana 72,50% 

 
Les dades, tot i tenir una 
tendència igualada, 
mostren una disminució 
important del 23,81% en 
la inserció laboral, 
amb un 28,75% 
d’inserció (52,56%, el 
c/1617).  
 
El 72,50% de graduats 
opta per continuar 
estudiant. Això 
representa un augment 
del 7,12% en la 
continuïtat formativa 
respecte de l’any 
anterior, tot i presentar 
una tendència igualada 
al llarg dels anys. 
 

 

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 2018-2019 
Empreses 9,4 

 
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 2018-2019 
Alumnat 9,4 

 
El resultat és de 
qualitat. 

 

 
  



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2018-2019 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 33 DE 88 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (6-oct.-19). 

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

Doc: 1819_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

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 82 

ALUM 68 

FAM 71 

Mitjana TOTS 74 
 
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 94% 
Sortides ESO 106% 
1r ESO 100% 
2n ESO 117% 
3r ESO 106% 
4t ESO 106% 
Sortides BTX 83% 
1r BTX 82% 
2n BTX 85% 
Sortides FP 67% 

 
La mitjana de les activitats 
realitzades respecte a les 
planificades ha estat en el seu 
conjunt de qualitat: a FP 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 2018-2019 
Professorat 2,53% 

 
El resultat gairebé és de 
Qualitat, per 0,03% 

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 2017-2018 
Professorat 16,35% 

 
. 

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 alumnes / 
grup 
3.3 personal de suport 
socioeducatiu 

 A criteri 
d’Inspecció 

1r 
Trim 

Curs 2017-2018 
Ràtio alum/prof 9,87 

Ràtio alum/grup 24,53 
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 79 

ALUM 69 

FAM 69 

Mitjana TOTS 72 
 
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 78 

ALUM 66 

FAM 68 
Mitjana TOTS 71 

 
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 79 

ALUM 67 

FAM 71 
Mitjana TOTS 72 

 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
 

 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2018-2019 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 36 DE 88 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (6-oct.-19). 

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

Doc: 1819_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

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 2018-2019 
Professorat 8,7 

 
El resultat No és de 
qualitat per poc 
 

 

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

Aplicareu els 
aprenentatges 
adquirits en la 
vostra tasca 
docent? 

 ≥ 90% Final 
de 
curs 

Curs 2018-2019 
Professorat 7,9 

 
El resultat NO esdevé de 
qualitat, per gairebé un 
punt percentual 
 

 

 
 
 
 

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, també ha 
disminuït 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

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 

 

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 
augmentat en A4, però 
ha baixat en A3 

 

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 

Ha disminuït el volum 
de fotocòpies 
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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 han 
disminuït. 

 

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 han 
disminuït. 

 

 
 
 
 

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 80 

ALUM 68 

FAM 71 

Mitjana TOTS 73 
 
En el seu conjunt el 
resultat és de qualitat. 
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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 2  

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  

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 14  

 
 
 
 

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 
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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 

73 80,89 

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

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

81 73,35 

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 

75 74,72 

7 Grau de satisfacció global de l'alumnat de CFGS 
• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

70 73,82 

9 Grau de satisfacció global de l'alumnat de 2n de batxillerat 
• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

52 72,02 

11 Grau de satisfacció global del professorat 
• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

87 81,54 

12 Grau de satisfacció global del professorat d'FP 
• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 

87 81,54 

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 

12 14,55 

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" 

3 10,92 

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"  

5 8,33 

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 

57 65,57 

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 

63 71,18 

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" 

71 81,44 

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" 

70 84,26 

20 
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 totals de juny i setembre del curs anterior" 

96 84,26 
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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 

67-1819 AM 04/10/2018 2-1819 Queixa de la 
mida de les 
cadires  i de la 
orientació del 
projector  a l'aula 
A009 

A partir de la 
proposta de 
reubicació de les 
taules i pissarra 
digital per part del 
Departament 
d'Informàtica es 
realitzarà AM lligada 
amb l'estudi 
econòmic i de 
viabilitat en el temps 

Director set 2020 

68-1819 NC/AM 25/01/2019 AI No s’ha  
evidenciat una 
programació 
específica per al 
2n curs de la 
ESO de la 
matèria de 
matemàtiques tot 
i trobar parts 
d’aquesta en un 
document 
anomenat 
“Programació del 
departament” 

1. Modificar la 
plantilla de 
programacions per 
adaptar-la al nou 
decret d'avaluació. 
2.  Canviar el format 
de les taules per tal 
que la informació 
sigui més fàcil de 
llegir. 

Coordinadora 
qualitat/ Cap 
departament 
matemàtiques 

15/03/2019 

69-1819 AM 25/01/2019 AI A les NOFC 
posar els nous 
òrgans 
unipersonals i els 
criteris de 
selecció 
d'aquests. 

1. Modificar les 
NOFC per afegir els 
nous òrgans 
unipersonals. 

Coordinadora 
de qualitat 

08/02/2019 

70-1819 AM 25/01/2019 AI Revisar que tots 
els departaments 
didàctics tinguin 
els objectius de 
departament 
lligats amb els 
objectius 
generals de 
centre. 

1. Insistir en la 
formació de qualitat 
en la importància de 
fer servir la plantilla 
adequada de Pla de 
treball de 
departament i en 
fer-ne el seguiment 
al llarg del curs. 

Coordinadora 
de qualitat 

juny 2020 

71-1819 AM 25/01/2019 AI Que els caps de 
departament 
posin títols 
orientatius a les 
actes importants 

1. A la reunió de 
preparació de les 
auditories assegurar 
que posen un nom 
identificatiu a les 
actes de 
departament 
importants. 

Coordinadora 
de qualitat 

28/03/2019 

72-1819 AM 25/01/2019 AI Revisar el 
procediment 
"Control de 
documentació" 

1. Revisar el 
procediment de 
control documental. 

Coordinadora 
de qualitat 

juny 2019 
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Informe 
NC 
O 

AM 

Data 
obertura Origen Breu 

descripció 
Acció 

proposada Responsable Data 
resolució 

73-1819 AM 26/04/2019 AE Malgrat tenim 
identificades les 
oportunitats dins 
els DAFOs  no 
identifiquem 
clarament les 
oportunitats que 
afecten el procés. 

1. Afegir una 
pestanya 
d'oportunitats al full 
de càlcul de 
seguiment dels 
processos. 
2.  Afegir al full de 
càlcul aquelles 
oportunitats que 
tinguin un impacte 
Alt al procés al que 
pertanyen. 

Coordinadora 
de qualitat 

juliol 2019 

74-1819 AM 26/04/2019 AE A la revisió per la 
direcció al punt 
9.3.2 de la norma 
a l'apartat 
c)informació 
sobre 
l’acompliment i 
l’eficàcia del 
sistema de gestió 
de la qualitat no 
estan ben 
definides les 
tendències 
relatives als 7 
punts que diu la 
norma. 

1. Modificar la 
plantilla de la revisió 
per la direcció de 
manera que quedin 
ben especificades 
les tendències als 7 
punts que requereix 
la norma. 

Coordinadora 
de qualitat 

Curs 2019-
2020 

75-1819 AM 26/04/2019 AE S'ha detectat que 
a l'arxiu 
d'expedients 
històrics no 
sempre es 
mantenen en les 
condicions 
òptimes per ser 
preservats 

1. Es buscarà una 
altra ubicació per 
mantenir els 
expedients que 
estigui menys a 
l'abast de l'alumnat. 

Secretària Curs 2019-
2020 

76-1819 AM 26/04/2019 AE Considerar 
incloure l'atenció 
a la diversitat en 
les 
programacions 
de BTX 

1. L'atenció a la 
diversitat ja està 
inclosa en la 
programació de 
BTX però és farà un 
recordatori a la 
reunió de caps de 
d'apartament d'inici 
de curs per tal que 
els caps de 
departament revisin 
que aquesta està 
incorporada en les 
programacions del 
curs 2019-2020. 

Director Curs 2019-
2020 

77-1819 AM 26/04/2019 AE Penjar al Moodle 
la carpeta 
d'activitats del 
PAT 

1. Penjar totes les 
activitats del PAT 
en cursos de 
Moodle tot canviant-
ne l'encapçalament. 

Coordinadora 
de qualitat 

Curs 2019-
2020 
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Informe 
NC 
O 

AM 

Data 
obertura Origen Breu 

descripció 
Acció 

proposada Responsable Data 
resolució 

78-1819 AM 26/04/2019 AE Incloure al pla de 
comunicació la 
sistemàtica 
seguida referida 
a les 
contingències 
com les vagues. 

1. Afegir al Pla de 
Comunicació la 
sistemàtica seguida 
quan hi ha una 
contingència. 

Cap d'Estudis 
FP i Cap 
d'Estudis 
Adjunt 

Curs 2019-
2020 

79-1819 AM 26/04/2019 AE Incorporar al 
document revisió 
d'indústria el 
manteniment de 
la campana 
extractora i el 
desfibril·lador 

1. Afegir al 
document revisió 
d'indústria el 
manteniment de la 
campana extractora 
i el desfibril·lador 
per unificar tots els 
manteniments en un 
únic document. 

Secretària Curs 2019-
2020 

80-1819 AM 26/04/2019 A A la reunió de 
caps un professor 
ha fet notar que 
l'espai de les 
observacions al 
full de la reunió 
de pares era 
insuficient. 

1. Es modifica el full 
d'entrevista amb els 
pares separant el 
full d'acords amb el 
full d'informació del 
professorat . 
2. Al full d'acords 
ara es disposa de 
l'anvers per poder 
posar les 
observacions que 
es considerin 
oportunes. 

Director Juliol 2019 

81-1819 NC 14/06/2019 A En diverses 
sortides 
realitzades 
aquest curs hi ha 
un “desquadre” 
entre els diners 
pressupostats i la 
despesa final fent 
que es tanquin 
amb pèrdues. 

1. Revisió i 
actualització del 
procediment de 
sortides. 
2. Crear un 
formulari que 
s'haurà de 
complimentar per 
aconseguir el codi 
de pagament de la 
sortida i així poder 
fer un càlcul més 
acurat de les 
mateixes. 

Secretària i 
Coordinadora 
extraescolars 

Primer 
trimestre 
curs 2019-
2020 

82-1819 AM 11/07/2019 A Els documents 
que hi ha a 
reprografia per 
ser impresos no 
són sempre la 
versió vigent 

1. Establir un 
procediment per 
revisar la vigència 
dels documents que 
hi ha a reprografia. 

Coordinadora 
de qualitat 

Curs 2019-
2020 
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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 
1-1819 26/06/2018 Marta Roig Es demana un espai el 

dimecres per als 
alumnes de CAI-APD 
que es queden a dinar  
(A-CQ-20180921-001) 

Xavier Falcó 25/09/2018 28/09/2018   

2-1819 04/10/2018 Adrián Jorge 
Cames 

Queixa de la mida de les 
cadires  i de la orientació 
del projector  a l'aula 
A009 
(A-CQ-20181005-003) 

Xavier Falcó 10/10/2018 set 2020 AM 

3-1819 20/11/2018 Ricardo 
Rodríguez 

Queixa de que no posen 
la calefacció i de que 
entra aire per la finestra 
de la dreta a l'aula A009 
(A-CQ-20181123-006) 

Elena Ripoll 27/11/2018 30/11/2018   

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

• Informàtica i Wireless, SCP, per preu. 
• Pintures Lino, per jubilació. 
• Evitfoc, per preu  
• Fusteria Semino, per jubilació. 

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

• PIROS SEGURETAT, SL, manteniment d'extintors 
• Javier Martínez Garcia, pintura 
• ACRONET, SL, neteja 
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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 20 de desembre de 2018 
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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  

 
  



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2018-2019 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 51 DE 88 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (6-oct.-19). 

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

Doc: 1819_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

 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 quart 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 3 i 4 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 
• C02-06 

• C02-07 
• C02-08 
• C02-09 

• C02-10 
• S02-01 
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Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Qua
n 

Resultat Observaci
ons 

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 96,5% 

S2 98,7% 

S3 95,2% 

B1 76,7% 

CFM CAI1 55,0% 

CFM APD1 52,6% 

CFM SMX1 71,0% 

CFM GAD1 72,7% 

CFS EDI1 87,5% 
CFS ASIX-
DAM1 41,7% 

 
En conjunt, les dades de 
promoció són bones. A B1, hi 
ha hagut una disminució, i 
encara no s’ha arribat a 
l’objectiu desitjat (ara 
manquen ben bé vuit punts 
percentuals). A FP, la 
majoria de cicles encara 
estan per sota de l’objectiu 
proposat, tot i que les 
tendències estan molt 
igualades i alguna a l’alça. 
Tan sols hi ha lleugera 
tendència a la baixa a CFM-
SMX i a CFS-ASIX. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observaci
ons 

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 85,5% 

B2 70,5% 

CFM CAI 53,3% 

CFM APD 46,9% 

CFM SMX 53,6% 

CFM GAD 85,0% 

CFS EDI 76,9% 

CFS ASIX 66,7% 

CFS DAM 45,5% 
 
A ESO, índex de qualitat, tot 
i que hi ha hagut disminució 
del percentatge de graduats, 
però es manté tendència 
alcista. A BTX hi ha hagut 
disminució de graduats, 
s’està per sota de l’objectiu, i 
la tendència, tot i que plana, 
inicia un imperceptible 
descens. i la tendència  A 
l’FP, segons el cicle: CAI, 
GAD i EDI, tenen resultats 
de qualitat, amb tendències 
alcistes. l; mentre que la 
resta, tenen encara marge 
de millora. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observaci
ons 

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 S2, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció d’ANG que es troba 
al 63,0% i 1LE (ANG+FRA), 
al 69,3% 
A S3, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció d’ANG (84,7%). 
A S4, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu, a 
excepció de SOC (82,6%), 
MAT (73,9%) i EVP (76,2%) 
A B1, hi ha marge de millora 
ampli en força matèries (fins 
a 16 de 28 matèries, el 57%), 
les quals es troben entre el 
60% d’aprovats a DT i el 
82,1% de Biologia. 
A B2, hi ha marge de millora 
ampli en força matèries (fins 
a 14 de 28 matèries, el 50%), 
les quals es troben entre el 
66,7% d’aprovats a Història 
de l’Art i el 83,3% de 
Ciències de la Terra, Llatí i 
Grec. 
 

 

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% 

Matemàtiques 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 Observaci
ons 

I-C02-05 
(Inspecció
) 

Índex d’alumnes 
amb resultats de la 
prova de 
competències de 4t 
d’ESO situats en la 
franja 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: ≥ 25 
 Castellà: ≥ 20 
 Anglès: ≥ 20 
 Francès: ≥ 20 
 Matemàtiques: ≥ 

25 
 Cientificotecnològi

c: ≥ 20 

1r T  
Català 25,9% 

Castellà 9,6% 

Anglès 16,7% 

Francès 0,0% 

Matemàtiques 20,8% 

CientTecno 21,8% 
 
Enguany, la promoció de S4 
no ha estat de qualitat, i no 
han assolit els objectius 
proposats. Tan sols CAT i 
CNS/TEC han estat amb 
resultats per damunt dels 
objectius. La matèria de FRA 
ha tingut mals resultats. 
 

 

I-C02-06 
(Inspecció
) 

Índex d’alumnes que 
participen a la prova 
de competències de 
4t d’ESO amb 
correcció externa  
 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: ≥ 90 
 Francès: ≥ 90 
 Matemàtiques: ≥ 

90 
 Cientificotecnològi

c: ≥ 90 

1r T  
Català 78,3% 

Castellà 75,4% 

Anglès 79,2% 

Francès 75,0% 

Matemàtiques 76,8% 

CientTecno 79,7% 
 
Enguany, la promoció de S4 
no ha estat de qualitat, i no 
han assolit els objectius 
proposats. 
 

 

I-C02-07 
(Inspecció
) 

Índex d’alumnat que 
accedeix a 
Universitat (amb 
PAU i Baccalauréat) 

Igual o superior a 95 1r T  
PAU Juny 98,08% 

 
Baccalauréat 
Juny 

100
% 

 
Resultats de qualitat 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Qua
n 

Resultat Observaci
ons 

I-C02-08 
(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 2017-2018 
ESO 87,32% 

 
Rendiment a la baixa i a 3,51 
punts de diferència de la 
mitjana catalana. 
 

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-C02-09 
(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 2017-2018 
BTX 92,55% 

 
Rendiment superior a la 
mitjana catalana en 2 punts 
percentuals. 

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-C02-10 
(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 2018-2019 
CFM CAI 74% 

CFM APD 78% 

CFM SMX 73% 

CFM GAD 87% 

CFS EDI 91% 

CFS ASIX 51% 

CFS DAM 61% 
 
En general, els resultats són 
de qualitat. A SMX s’ha 
millorat. A APD i EDI s’ha 
disminuït. I a ASIX hi hagut 
una gran disminució. 
 

 

 
 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2018-2019 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 57 DE 88 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (6-oct.-19). 

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

Doc: 1819_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

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 

 
            Continuïtat 
formativa  

• 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 

• Inserció laboral: suma 
dels resultats 
d’estudio i treballo i 
dels d’estic treballant. 

• Continuïtat formativa: 
suma dels resultats 
de continuo estudiant 
i dels d’estudio i 
treballo 

 
Índex d’inserció laboral i 
de continuïtat formativa 
a FP 
 

Inserció 

laboral 

 CFM: ≥ 40 

 CFS: ≥ 60 

 
Continuïtat 

formativa 

 CFM: ≥ 50 

 CFS: ≥ 30 

1r T Inserció laboral 
CFM 21,57% 

CFS 41,38% 

Mitjana 28,75% 
 
Continuïtat formativa 

CFM 78,43% 

CFS 62,07% 
Mitjana 72,50% 

 
Les dades, tot i tenir una 
tendència igualada, 
mostren una disminució 
important del 23,81% en 
la inserció laboral, 
amb un 28,75% 
d’inserció (52,56%, el 
c/1617).  
 
El 72,50% de graduats 
opta per continuar 
estudiant. Això 
representa un augment 
del 7,12% en la 
continuïtat formativa 
respecte de l’any 
anterior, tot i presentar 
una tendència igualada 
al llarg dels anys. 
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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  

2.4.3 Reunions periòdiques amb els serveis externs del Centre (EAP, SS.SS., ...)   X  



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 
2018-2019 

CODI: MAC 

DATA: 24/09/2018 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 
PÀGINA: 59 DE 88 

 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (6-oct.-19). 

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

Doc: 1819_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio) 

 

 
 
 
 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. 
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. 
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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: 
 

• C01-12 
• C02-11 
• C02-12 
• S01-01 

 
 

Codi Denominació Criteri 
Acceptac
ió 

Quan Resultat Observacio
ns 

I-C01-12 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 7,5 

FAM 8,2 
Mitjana TOTS 7,9 

 
En el seu conjunt el resultat és 
de qualitat, tot i que s’ha 
disminuït quatre dècimes la 
dels alumnes. 
 
Assistència famílies 

Famílies ESO 59,6% 

Famílies BTX 60,5% 

Famílies CFM 25,3% 
 
Arreu hi ha hagut augment de 
l’assistència de les famílies a 
les reunions d’inici de curs. 
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Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-C02-11 
(Inspecció) 

Absències alumnat 
superior al 10% 
(JUST i NO 
justificades) 
 ESO: curs (unes 

105 hores en 
còmput anual) 

 BTX: curs (unes 
105 hores en 
còmput anual) 

 CF (CFM i 
CFS): curs 
(unes 105 hores 
en còmput 
anual) 

 ESO: ≤ ?? 
 BTX: ≤ ?? 
 CFM i CFS: ≤ ?? 

1r T Curs 2018-2019 
ESO 12,0% 

BTX 22,3% 

CFM i CFS 16,6% 
 
És indicador nou i caldrà 
veure quin valor permetrà 
parlar de qualitat 
 

 

I-C02-12 
(Inspecció) 

Absències alumnat 
superior al 25% 
(justificades i NO 
justificades) 
 ESO: curs (unes 

262 hores en 
còmput anual) 

 BTX: curs (unes 
262 hores en 
còmput anual) 

 CF (CFM i 
CFS): curs 
(unes 262 hores 
en còmput 
anual) 

 ESO: ≤ ?? 
 BTX: ≤ ?? 
 CFM i CFS: ≤ ?? 

1r T Curs 2018-2019 
ESO 6,1% 

BTX 6,2% 

CFM i CFS 6,1% 
 
És indicador nou i caldrà 
veure quin valor permetrà 
parlar de qualitat  
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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 12,3% 
CFM CAI 9,1% 
CFM APD 9,5% 
CFM SMX 8,6% 
CFM GAD 21,4% 
1r curs CFGS 3,4% 
CFS EDI 0,0% 
CFS ASIX-DAM 7,7% 
BTX 4,3% 
1r BTX 5,4% 
2n BTX 3,0% 
ESO 0,6% 
1r ESO 0,0% 
2n ESO 1,3% 
3r ESO 0,0% 
4t ESO 1,4% 

 

A ESO, la mitjana 
és de qualitat, tot i 
que cal incidir a S2 i 
S4 en què 
circumstancialment 
hi ha un augment 
de 0,3% i 0,4%, 
respectivament, 
sobre l’objectiu.  
 
A BTX, la mitjana 
presenta un lleuger 
augment de 
l’objectiu, sobretot 
pels 
abandonaments 
que hi ha hagut a 
B1, tot i que 
inferiors a les del 
curs passat. 
 
A 1r curs de CFM, 
la mitjana és de 
qualitat. A SMX, 
CAI i APD hi ha 
hagut reducció; 
però a GAD hi ha 
hagut augment 
d’abandonaments. 
 
A 1r curs de CFS, la 
mitjana és de 
qualitat. 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 87 

ALUM 74 

FAM 73 

Mitjana TOTS 78 
 
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. Títol: QUALITAT A L’INSTITUT 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
Professorat que participa als grups de treball 
Professorat que participa a les auditories. 

 
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. 

 
TIPUS DE FORMACIÓ: assessorament (80 del claustre o del col·lectiu que va adreçat). 
 
CALENDARI: d’Octubre a Maig 
 
RESPONSABLE: AINHOA IGUAL 
 
HORES DE CERTIFICACIÓ: 30 hores  
 
NOMBRE D’INCRITS AL CURS: 34 persones 
 
NOMBRE DE CERTIFICACIONS: 33 certificacions 
 
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ: 97 % 
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Avaluació de l’activitat formativa 

 

Curs 2018-2019 Data Juny 2019 

 
 

NOM DE LA FORMACIÓ:  
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 

   1 1  2 3 20 3  

 
 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 4 18 8  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 6 15 9  

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

Gens Poc Bastant Molt NC 

 10 16 4  

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 23 7  

 

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 

16 16 19 23   

 
 

Propostes per a properes reunions formatives 

 
- Començar les formacions a partir de les 16.00 
- Facilitar la forma de penjar arxius al QY 
 

 

Altres suggeriments 
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2. Títol: 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. 
Tot l’equip docent de S1 i S2 

 
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. 

 
TIPUS DE FORMACIÓ: assessorament (80 del claustre o del col·lectiu que va adreçat). 
 
CALENDARI: d’Octubre a Maig 
 
RESPONSABLE: ISABEL YAGÜE – CONXITA SABARTRÉS 
 
HORES DE CERTIFICACIÓ: 30 hores  
 
NOMBRE D’INCRITS AL CURS: 47 persones 
 
NOMBRE DE CERTIFICACIONS: 46 certificacions 
 
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ: 97 % 
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Avaluació de l’activitat formativa 

 

Curs 2018-2019 Data Juny 2019 

 
 

NOM DE LA FORMACIÓ: 
PROJECTES INNOVADORS: 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 8 9 16 12  

 
 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 6 30 10  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 5 33 8  

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

Gens Poc Bastant Molt NC 

 8 28 10  

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 25 21  

 

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 

26 16 33 13   

 
 

Propostes per a properes reunions formatives 

 
- Continuar amb aquest tipus de formació col·laborativa entre el professorat. 
 

 

Altres suggeriments 
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3. Títol:  FIC - pròpia: ENDREÇAR I ACOMPANYAR (ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA A 

L’ESO) 
 

A QUI VA DIRIGIT:  
Tot l’equip docent de S1 i S2 

 
 

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. 

 
TIPUS DE FORMACIÓ: assessorament – 80 del claustre o del col·lectiu que va adreçat. 
 
CALENDARI: d’Octubre a Maig 
 
RESPONSABLE: MERCE CERQUEDA - NÚRIA BETRIU - CONXITA SABARTRÉS 
 
HORES DE CERTIFICACIÓ: 45 hores  
 
NOMBRE D’INCRITS AL CURS: 35 persones 
 
NOMBRE DE CERTIFICACIONS: 34 certificacions 
 
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ: 97 % 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 45 hores 
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Avaluació de l’activitat formativa 

 

Curs 2018-2019 Data Juny 2019 

 
 

NOM DE LA FORMACIÓ: 
FIC 

NOM DEL FORMADOR: NURIA BETRIU – 
MERCE CERQUEDA – 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 5 6 13 9  

 
 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 4 23 7  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 3 27 3  

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

Gens Poc Bastant Molt NC 

 5 22 7  

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 18 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 

21 11 28 8   

 
 

Propostes per a properes reunions formatives 

- Treball més transversal de les matèries. 
 
 

 

Altres suggeriments 
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4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES: TRANSVERSALITAT 

 
A QUI VA DIRIGIT: 

Caps de departament 
Tot el professorat del centre per extenció 

 
OBJECTIUS: 

• Establir les bases curriculars comunes als departaments afins 
• Establir els aspectes curriculars que es desenvoluparan de forma interdepamental 
• Determinar els eix·os 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. 
 
TIPUS DE FORMACIÓ: assessorament – 80 del claustre o del col·lectiu que va adreçat. 
 
CALENDARI: d’Octubre a Maig 
 
RESPONSABLE: CONXITA SABARTRÉS 
 
HORES DE CERTIFICACIÓ: 30 hores  
 
NOMBRE D’INCRITS AL CURS: 21 persones 
 
NOMBRE DE CERTIFICACIONS: 21 certificacions 
 
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ: 100 % 
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Avaluació de l’activitat formativa 

 

Curs 2018-2019 Data Juny 2019 

 
 

NOM DE LA FORMACIÓ: 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

NOM DEL FORMADOR:  
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 

      3 5 17 5  

 
 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

  15 5  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 3 15 2  

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

Gens Poc Bastant Molt NC 

  15 5  

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 11 9  

 

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 

15 14 16 10   

 
 

Propostes per a properes reunions formatives 

 
- Iniciar el treball per projectes. 
 

 

Altres suggeriments 
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5. Títol: CICLE DE XERRADES: 

 
1- EDUCAR-NOS PER EDUCAR 

Responsable: a càrrec de ROSA CASAFONT 
 
2- CONSELLS DE SEGURETAT PER A PREVENIR SITUACIONS DE VIOLÈNCIA 

Responsable: a càrrec de CESAR ISLA 
 

A QUI VA DIRIGIT: 
Al professorat, pares i alumnes 

 
OBJECTIUS: 

• Tractament de temes d’interès generals per a la comunitat educativa 
 

CALENDARI: a convenir amb els conferenciants 
 
RESPONSABLE: dins el centre: CONXITA SABARTRÉS 
 
HORES DE CERTIFICACIÓ: 15 hores  
 
NOMBRE D’INCRITS AL CURS: 89 persones 
 
NOMBRE DE CERTIFICACIONS: 80 certificacions 
 
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ: 90 % 
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Avaluació de l’activitat formativa 

 

Curs 2018-2019 Data Juny 2019 

 
 

NOM DE LA FORMACIÓ: 
CICLE DE CONFERÈNCIES 

NOM DEL FORMADOR: RESPONSABLE AL 
CENTRE: 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 

      11 14 28 22  

 
 

Aplicareu els aprenentatges 
adquirits a la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 9 34 32  

 

Amb la formació rebuda podreu 
millorar la vostra tasca docent? 

Gens Poc Bastant Molt NC 

 9 35 31  

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

Gens Poc Bastant Molt NC 

 16 28 31  

 

Amb quina periodicitat aplicareu els 
aprenentatges? 

Mai Algun cop De forma 
sistemàtica 

NC 

 32 43  

 

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 

55 27 59 39   

 
 

Propostes per a properes reunions formatives 

- Seguir amb les conferències. 
- Formació específica per a CF. 
- Conferències més didàctiques. 
 

 

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:  
 
• “1819_MAC_Annex_Departaments” 
• “1819_MAC_Annex_Coordinacions_Projectes_Tutoria_Altres” 
 
 

9.2. Propostes de millora des dels departaments 
 
Matemàtiques 
 
POSSIBLES MILLORES PER MILLORAR EL DEPARTAMENT 

 
a. Entrada simultània de professors en els grups de quart de manera que els alumnes es puguin 

distribuir en funció de les seves capacitats cognitives i de treball individual o bé distribució dels 
alumnes en els grups fet segons aquest criteris. 
 

b. Realitzar l’assignació al grup de diversitat de quart en funció de l’actitud envers el treball personal 
demostrat pels alumnes durant els cursos anteriors. 

 
c. Implantació en les franges d’optatives de crèdits de Matemàtiques d’ampliació, tant a l’ESO 

(principalment en tercer o quart) com al Batxillerat (en primer). 
 

d. Establir la separació en grups entre alumnes que segueixen el temari de Matemàtiques 
Aplicades i els que segueixen el temari de Matemàtiques des de tercer d’ESO. 
 

e. Disposar d’un aula-laboratori per Matemàtiques facilitaria molt les tasques de caire més 
manipulatiu a dur a terme amb els alumne. No cal que sigui d’ús exclusiu però sí d’ús restringit. 
 

QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
a. Material:  

i. a 1 de setembre haurien d’estar en perfecte estat tant les cortines com les pissarres 
com les taules de cada aula. 

ii. s’hauria  de plantejar la possibilitat de col·locar plàstic per retolador en comptes de 
pintar les pissarres més deteriorades. 

iii. s’han de revisar i substituir les cadires de professor de les aules. 
 

b. Comunicat de desperfectes: revisar i si escau modificar el procediment de comunicació de 
manera que amb una única i senzilla acció per part del professorat es tingui coneixement de les 
reparacions que s’hagin de dur a terme. 
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c. Reparació de petits desperfectes: s’ha de dur a terme amb rapidesa la reparació de cortines, la 
falta de cargols a les taules, o el canvi de pany a les portes. Moltes d’aquestes reparacions poden 
ser realitzades pels conserges en un termini de 24 h. 

 
d. Projectors al Batxillerat: encara n’hi ha que projecten amb la pantalla a sobre de la pissarra. 

S’haurien de desplaçar de manera que es pugui fer servir la pissarra de guix de manera 
simultània a la projecció. 

 
e. Taules d’alumnes: no s’ha de fer servir les aules com a magatzem de taules. Mirar de revisar 

periòdicament la quantitat de taules necessàries en cada aula. (els professors podrien fer el 
comunicat de revisió en la reunió de tutors o en l’equip docent per les aules que no siguin de 
desdoblament) 

 
f. Adaptador de l’ordinador personal al cable de la PDI: estudiar la possibilitat de canviar el sistema 

per tal que no s’hagin de fer servir. 
 

g. Sortides:  
 

i. mirar d’establir un sistema que permeti a tot el professorat conèixer no tant sols que 
es farà una activitat a un grup i que per tant té guàrdies que cobrir sinó en què 
consisteix l’activitat, a quins grups està dirigida . . .  

ii. S’hauria de ser més curós a l’hora de seguir els terminis i les pautes establertes en les 
NOFC respecte a aquest punt. 

 
h. Cohesió social: millorar les comunicacions i actuacions en vers defuncions, accidents, ... Sembla 

penós assabentar-se de la mort d’un company amb dies de retard i que no s’hagi fet cap actuació 
al respecte. I lo mateix amb la mort del pares o tutors d’alumnes. 

 
 
 
Llengua catalana 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
• ORDINADORS. Dels dos que tenim, només en podem fer servir un. Necessitaríem disposar-ne 

d’un altre. 
• IMPRESSORA L’impressora del departament de català no funciona. 
• RAJOLES DEL TERRA: Estan bastant deteriorades i en alguns punts hi ha perill de fer-se mal! 
• FINESTRES: No tanquen bé, no aïllen de la temperatura exterior i a l’hivern la temperatura del 

departament és gèlida!. Hem de tenir un radiador elèctric obert permanentment per estar 
mínimament bé. 

 
 
QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
a. PORTA GRAN PATI. Durant els matins passa molta estona oberta, la qual cosa facilita la sortida 

i entrada d’alumnes usuaris. 
b. VIATGE A ITÀLIA DE 4t ESO: Es podria avançar el viatge  i fer-lo abans o després de les 

vacances de Pasqua. Motiu: Baix rendiment de l’alumnat durant l’últim mes des del punt de 
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vista del treball i de l’actitud. A més,  els tutors, com que acostumen a participar en el viatge, no 
poden fer el seguiment de l’avaluació ordinària del seu grup. 

c. PORTA DE DAVANT (CONSERGERIA): no està resolt el tema d’entrades i sortides a 1a hora 
del matí i entre classes.  

d. SALA D’ESTUDI: no ens podem permetre que els alumnes es saltin les hores de classe i els 
donem la possibilitat d’estar-se tranquil·lament en aquesta sala i a més la majoria sense fer res 
(menjant, bevent, jugant….). Caldria destinar un professor de guàrdia o algú encarregat de 
controlar la sala d’estudi.  

 
 
 
Educació física 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
• Adaptació de la programació general d’etapa actual a les competències bàsiques. Aquest any 

s’ha adaptat per separat i no s’ha dut a terme una proposta en comú.  
 
 
QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
• Ser més estrictes amb la puntualitat al centre. Proposta de 2 timbres.  

i.  · Timbre 1: anunci d’entrada a l’institut i a les aules (08:40). 
ii.  · Timbre 2: inici de les classes (08:45). 

 
iii.  · Timbre 1: anunci de finalització del pati (11:55) 
iv.  · Timbre 2: inici de les classes (12:00). 

 
v.  · Timbre 1: anunci d’entrada a l’institut i a les aules (15:25) 
vi.  · Timbre 2: inici de les classes (15:30). 

 
• Penalitzar més estrictament la obligació dels estudiant a l’hora de portar el material específic 

per cada assignatura. És un aspecte fonamental per a que els alumnes puguin realitzar les 
classes amb garanties d’èxit. 
 

• Assegurar l’accés de tots els estudiants al moodle del centre durant el mes de setembre. En 
acabat aquest mes, tots els/les alumnes haurien de tenir-hi accés, per no tenir cap contratemps 
i poder desenvolupar les diferents assignatures. 

 
 
 
Dibuix 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
• Convé canviar l’ordinador del nostre departament, n’hi ha dos d’obsolets i no podem treballar 

en aquest espai. 
• A les aules de batxillerat artístic C202 i C203 hi ha acumulació de taules trencades, totes ballen 

i s’han de renovar, substituir-les per unes de noves com les que hi ha de color verd. 
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• Ens agradaria disposar de l’aula  A203,  per la plàstica de l’eso i caldria fer-hi arribar aigua i 
posar un armari 

• Si la matrícula del curs vinent al batxillerat artístic supera els 20 alumnes ens agradaria 
desdoblar les matèries de DA i TGP . 

• Pel que fa a quart d’eso, demanem dos grups, el que ja tenim de reforç i un  pels alumnes que 
mostren interès per la matèria de cara a estudis posteriors.  

 
 
QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
• Donat que el nostre centre ofereix el batxillerat artístic ens costa entendre que a quart d’eso 

només puguin cursar l’EVP els alumnes amb dificultats d’aprenentatge , disruptius i  sense cap 
mena d’interès per la matèria, excloent d’aquesta manera les persones que realment estan 
interessades i que necessiten rebre un nivell òptim . No ens convé associar dibuix amb no fer 
res i creació  amb pèrdua de temps . Tampoc és bo pels que a batxillerat volen fer dibuix tècnic. 

 
• Amb això no volem dir que no es pugui treballar ni molt menys amb alumnes difícils, tot al 

contrari, però és una feina molt més complexa que requereix un bon  equip i amb unes 
adaptacions curriculars que van per camins diferents a les d’un alumne que decideix utilitzar el 
dibuix com a eina per expressar-se i crear. 

 
 
 
Ciències 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
a) Absentisme. Ha estat un curs amb un elevat nombre d’absentistes, alguns dels quals han 

acabat abandonant. Entre vagues i sortides, hi ha hagut molts festius que han acabat 
distorsionant molt el calendari.  
Hem hagut de repetir molts exàmens pel tema de l’absentisme. De cara el curs vinent 
inclourem mesures dissuasòries dins la programació. 
També hi hagut alumnat de batxillerat que ha faltat quan hi ha hagut exàmens. Hem discutit la 
proposta de fer una setmana d’exàmens però no acabem de tenir-ho clar. N’haurem de parlar 
més a fons. 

b) Ens agradaria anar fomentant els llibres digitals. Els llibres en paper fan que l’alumnat carregui 
molt pes. 

 
 
QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
a) Per ESO 1: Es constata que hi ha alumnes que tenen problemes per organitzar-se (l’agenda, 

la cartera...). 
De la mateixa manera que hi ha alumnes que surten per anar a reforç, també es podria fer una 
mena d’assistència als que necessiten ajuda per organitzar-se.  El progrés podria ser 
avaluat per l’equip docent. 
 

b) Des del departament fem un esforç per incloure les pràctiques de laboratori dins de la 
programació, malgrat que, de vegades, és una tasca impossible atès el nombre d’alumnes. No 
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hi volem renunciar, però voldríem proposar que poguéssim disposar d’una hora no lectiva 
per cada seminari (a canvi, per exemple, d’una guàrdia) per fer manteniment dels laboratoris. 
 

c) Manteniment de l’edifici. Hem sentit comentaris de gent que ve el dia de portes obertes, 
respecte a l’aspecte de l’ institut, sobretot de la part vella. No són bons. El mobiliari de les aules 
està força envellit (cadires i taules...) A l’edifici nou, sobretot als pisos alts, les cortines són del 
tot necessàries; les que hi ha es trenquen molt sovint. Cal buscar alternatives. 
Seria bo fer l’espai més agradable, potser aprofitant l’alumnat del batxillerat artístic. 
 

d) Manteniment informàtica/ multimèdia. Vagi per endavant que estem molt agraïts a la feina 
del Xavi. No obstant, la realitat és que fallen canons, altaveus, connectors... Potser caldria algú 
(estudiant en pràctiques?)que només es dediques a resoldre aquests petits problemes de 
manteniment “full time”. 
Per resoldre el problemes de so, proposem comprar un parell d’altaveus bluetooth 
portàtils. 
 

e) Treballs de recerca. Rescatem una vella proposta de fer un TdR per professor. Això ens 
permetria alliberar una sèrie d’hores per atendre altres necessitats. D’altra banda, creiem que 
fora bo avançar-ne la presentació i fer-la abans de Nadal. 
 

f) Jocs en xarxa. Es diu que ara mateix, els alumnes poden jugar “on line”. Aquesta possibilitat 
s’hauria d’eliminar. 

 
 
 
Socials 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
• Comprar un reproductor de DVD, portàtil i compatible amb els ordinadors de classe. 
 
 
 
Música 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
Si és possible, dotar el departament amb instruments de corda fregada (violí) i de vent fusta (flabiol, 
gralla, clarinet i sax) 
 
QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
en aquest moment no hi ha cap queixa i/o suggeriment 
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Francès 
 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
• Modificar el cronograma de 1r eso ja que no hem pogut avançar tot el que hem pogut. 
• treballar molt més la competència gramatical perquè no hi ha la suficient adquisició per part 

dels alumnes. 
• com que aquest any s’ha pogut fer la sortida amb  batxibac a l’entorn d’aprenentatge del canigó 

amb continguts transversals proposar-la a 3r eso pel curs vinent. 
• RECERCA D’UN CENTRE ESTABLE AMB QUI FER ELS INTERCANVIS DE LA ESO I EL 

BATXIBAC. 
• PROPOSAR QUE LES COLÒNIES SIGUIN UN ANY AMB IMMERSIÓ D’ANGLÈS I UN ANY 

AMB UNA ESTADA A FRANÇA. 
• MANTENIR I REFORÇAR EL VINCLE AMB LA EOI I ALTRES CENTRES D’ENSENYAMENT 

DE LA SEU ON EL FRANCÈS ESTÀ PRESENT. 
 
 
 
QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
• LA POSSIBILITAT QUE A CICLES PROFESSIONALS S’OBRÍS L’OPCIÓ DEL FRANCÈS 

COM A LLENGUA ESTRANGERA DONAT QUE S’ESTAN CREANT LLIGAMS AMB 
CENTRES PROFESSIONALS DE FRANÇA I TENIM ALUMNES QUE FAN PRÀCTIQUES A 
ANDORRA ON EL FRANCÈS ÉS LLENGUA COOFICIAL. 

 
 
 
Serveis a la comunitat i Sanitat 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
• Revisar el Crèdit Síntesi d’APD: 
• Canviar el sistema d’avaluació al CS, per valorar individualment  
• Igualar els temps de dedicació a cada torn del CS. 
• Resoldre els casos del CS amb criteris comuns per evitar disparitats entre professors. 
• Que el professorat faci a l’aula el temari que s’exigeix al CS. 
• A la part de FOL posar la referència documental on trobar els continguts. 

 
• Tornar a marcar en el calendari els dies de manteniment del l’aula c101 (taller) 

 
 

QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 

• Tenir reducció horària pel manteniment del taller de sanitat (aula c101) 
• Disposar de telèfon per a fer trucades directes a l’exterior en el departament d’FP 
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Informàtica 
 
POSSIBLES MILLORES PER APLICAR AL DEPARTAMENT 
 
 
• Adequació de l’Aula A009 segons l’acció de millora número 2/1819. 

 
• Unificar físicament les aules 205 i 206, es podria crear una aula gran i utilitzable per altres 

estudis durant les franges de matí. 
• No s’ha adequat l’aula CS05 amb recursos assignats en cursos anteriors (altaveus, pissarra 

digital, ... .).  
• Comprar material informàtic pel projecte del Cicle Fomatiu de Grau Superior d’Administració de 

Sistemes i Xarxes. 
 
 
QUEIXES I/O SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’INSTITUT 
 
 
Es necessita professors de guàrdia totes les hores de la tarda per cobrir possibles absències, ja que 
fins ara aquestes absències es cobreixen amb integrants del mateix departament. 
 
Creiem que les guàrdies de pati haurien d’estar equitativament repartides en tot el claustre, així com 
les guàrdies del dilluns i del dimarts a la tarda.  
 
En l’assignació de guàrdies s’hauria de tenir en compte el tipus i nivell d’estudis, ja que és un punt 
a favor conèixer l’alumnat. 
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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’afiança el projecte «Endreçar i acompanyar» a 1r d’ESO i 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 2019-2020: 

• 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.  
 
Els departaments de llengües s’han inscrit per participar al programa AVANCEM, la qual cosa 
facilitarà aquesta tasca. 
 
Tots els caps de departaments tenen una hora del seu horari conjunta: per una banda, els de 
lletres; per l’altra, els de ciències, matemàtiques i dibuix. L’objectiu: anar treballant en propostes 
transversals del currículum d’ESO. 

 
 Sortides:  

Mirar d’establir un sistema que permeti a tot el professorat conèixer no tan sols que es farà una 
activitat a un grup i que per tant té guàrdies per cobrir sinó en què consisteix l’activitat, a quins 
grups està dirigida. Cal que el professorat sigui més curós a l’hora de seguir els terminis i les 
pautes establertes en les NOFC respecte a aquest punt. 
 

 Control de la sala d’estudi:  
No ens podem permetre que els alumnes es saltin les hores de classe i els donem la possibilitat 
d’estar-se tranquil·lament en aquesta sala i a més la majoria sense fer res (menjant, bevent, 
jugant….). Caldria que el professorat de guàrdia controlés aleatòriament l’ocupació d’aquesta 
aula  
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 Assegurar l’accés al Moodle:  

 
Cal assegurar l’accés de tots els estudiants al moodle del centre durant el mes de setembre. 
En acabat aquest mes, tots els/les alumnes haurien de tenir-hi accés, per no tenir cap 
contratemps i poder desenvolupar les diferents assignatures. 

 
 
 
Infraestructures 
 
 A partir de la indicació de revisar i si escau modificar el procediment de comunicació de manera 

que amb una única i senzilla acció per part del professorat es tingui coneixement de les 
reparacions que s’hagin de dur a terme, s’ha acordat que cal crear un aplicatiu semblant al del 
comunicat d’incidències informàtiques per a comunicar desperfectes. 

 Reparació de petits desperfectes: s’ha de dur a terme amb rapidesa la reparació de cortines, la 
falta de cargols a les taules, o el canvi de pany a les portes. Moltes d’aquestes reparacions 
poden ser realitzades pels conserges en un termini de 24 h. Tot aquest suggeriment s’està 
realitzant, tot i que el termini de 24h no és sempre possible.  

 Cal controlar que al llarg del curs l’estat de les cortines i de les pissarres de les aules. També 
l’estat de les cadires, tant les del professorat com les de l’alumnat. 

 
 
 
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 
 
La competència lingüística en llengua catalana ha millorat respecte del curs passat, però, de tota 
manera,  es troba dins la mitjana d’altres anys. 
 
Respecte a altres assignatures, és la que té més aprovats amb un 83, 6 %. Els aspectes que cal 
reforçar de l’apartat de comprensió lectora són: realitzar inferències, i reorganitzar la informació i 
interpretar el sentit del text que es troba per sota del 50 %. I de l’apartat d’expressió escrita són: les 
normes ortogràfiques i construir frases ben estructurades i amb concordances correctes. 
 
La conclusió general sobre aquests resultats és que la tria d’un fragment de la novel·la del 
“Mecanoscrit del segon origen” de Manuel de Pedrolo pot haver afavorit la millora perquè havia estat 
lectura obligatòria el curs passat. A més, aquesta generació ha tingut un seguiment exhaustiu des 
de primer d’ESO sobre la comprensió i expressió escrita.  
 
Quant a grups, podem observar que quart A, grup de diversitat, ha mostrat més dificultats en la 
interpretació de la informació, reflexió i valoració de la comprensió lectora, i l’expressió escrita en 
general, excepte en l’apartat de vocabulari. Quart B mostra dificultats només en les normes 
ortogràfiques. I, finalment, quart C mostra també rendiment baix en les normes ortogràfiques, però 
també  en la identificació d’idees rellevants i reorganització de la informació . 
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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 
 
 
+ Valorats els resultats, ens adonem que hem de potenciar l'expressió escrita de diferents maneres 
(amb un projecte per trimestre, dues redaccions per mes i email pals) des de primer d'ESO 
+ Continuar fomentant la lectura (dos llibres de lectura, com hem fet aquest últim any) i dedicant 
dues hores al mes. 
 
 
 
DEPARTAMENT DE LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS 
 
Amb els resultats de les competències bàsiques d’aquest curs, primer comentar que és un curs amb 
14 alumnes amb un baix nivell perquè no volen treballar a classe ni a casa. D’altra banda, dos de 
les millors alumnes estaven en un intercanvi al Québec durant la realització de les proves. 
 
A més de les activitats que ja es realitzen a classe hem decidit: 

• potenciar l’expressió escrita, amb la realització de 2 o més expressions escrites durant cada 
trimestre. 

• continuar fomentant la lectura, comprensió escrita, amb 2 llibres de lectura i dedicant-hi unes 
dos hores mensuals a la lectura a classe. 

• dedicar una sèrie d’activitats de comprensió oral: vídeos curts, noticies, ... mensuals per 
facilitar que els alumnes adquireixin una millor comprensió. 

 
Per finalitzar dir que les promocions futures han adquirit un millor nivell de llengua per la seva pròpia 
capacitat d’estudi i pel canvi en la distribució de les hores a 1r i 2n d’ESO. 
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DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 
 
• Resultats obtinguts: 

 S’ha produït una millora palesa respecte els resultats del curs passat en el Centre malgrat 
continuem una mica per sota de la mitjana de Catalunya. 

 Els resultats individuals són molt semblants als que han obtingut al llarg del curs. 
 En els grups B i C no es desenvolupa el tema d’Estadística abans de la realització de les 

proves i per això ha estat aquest el punt feble destacable. 
 En el grup A els resultats en resolució de problemes i relació entre variables han estat els 

més fluixos. Donades les característiques particulars d’aquest grup d’alumnes el primer 
punt és el que més els espanta i el que acostumem a enfrontar sense ganes. En quant 
al segon és un apartat que no havien treballat abans de les proves. 

 
• Propostes de millora: 

 Des del Departament: 
o D’any en any millorem i hem de continuar amb el treball acurat que fem. 
o Dedicar més hores de classe a que es familiaritzin amb el format de la prova 

durant el curs de quart, agrupant-les en les setmanes prèvies en comptes de 
distribuir-les al llarg del mesos previs com hem fet aquest curs. 

  Des de la Direcció del Centre: 
o Realitzar una assignació al grup de diversitat de quart en funció de l’actitud envers 

el treball personal demostrat pels alumnes durant els cursos anteriors. 
o Establir la separació en grups entre alumnes que segueixen el temari de 

Matemàtiques Aplicades i els que segueixen el temari de Matemàtiques des de 
tercer. 

o Incloure en l’oferta de variables de tercer i quart trimestres d’ampliació de 
Matemàtiques.  

 
 
 
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 
 
Avaluat la prova de competències de 4t  d’ESO del 2019, el Departament de Tecnologia arran dels 
resultats obtinguts en la competència cientificotecnològica extrau les següents conclusions: 

• Dels 14 alumnes d’aquest curs 18-19 el 79% està dintre de la franja de mitja-alta a alta, i 
només el 7% (1 alumne) està en la franja baixa, per tant, podem afirmar que la feina que fem 
va en la línia d’exigir nivell a l’alumnat i combinar amb l’activitat pràctica envers de 
l’electrònica, la robòtica i la participació en activitats com Arduino-Cosmocaixa BCN i el 
Mercat de la tecnologia de Lleida donen lloc a aconseguir aquest nivell, sense oblidar que 
és una matèria específica amb tres hores setmanals. 

• Com a proposta és continuar amb un nivell d’exigència alt i combinar l’activitat pràctica a 
partir de material específic propi de la matèria amb projectes per poder participar en 
esdeveniments tecnològics abans esmentats. 
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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA: BIOLOGIA I GEOLOGIA – FÍSICA I QUÍMICA 
 
La competència de ciència i tecnologia ha obtingut un resulta mig-alt. No obstant, si en ho mirem 
per grups, el 4t B i el 4t C han obtingut resultats per sobre de la mitjana de Catalunya, mentre que 
l’A està per sota. Cal dir que el grup A no fa Física/Química. 
 
Creiem que una part de l’èxit o fracàs té a veure amb la comprensió lectora. En aquest sentit, 
enguany els enunciats s’han retallat molt respecte altres anys, la qual cosa ha facilitat les coses. 
 
Les propostes que fem van en la mateixa línia que l’any passat: 

• a) Fer simulacres/assajos de proves de competències d’anys anteriors per entrenar l’alumnat 
en el tipus de prova. 

• b) Repercutir el resultat de les proves en les notes de les matèries del departament. 
• c) Treballar textos de comprensió lectora. De fet, constatem que cada cop n’hi ha més als 

llibres de text. 
 
 


