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Aquesta «Memòria Anual de Centre» corresponent al curs 2019-20 ha estat aprovada pel Consell 
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0. ACTA DE LA REUNIÓ DE VALORACIÓ DELS COORDINADORS I L’EQUIP DIRECTIU 

 
Se n’han fet dues, de reunions: l’una, en acabar el curs; l’altra, a principis de setembre, per tal de 
fer el seguiment de les dades del PAC. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 
ASSISTENTS (amb creueta) / ABSENTS (sense creueta): 
 

Xavier FALCÓ 
Director 

X  Jordi GRAU 
Coordinador Pedagògic 

X  Elena RIPOLL 
Secretària 

X 

Conxita SABARTRÉS 
Cap d’Estudis 

X  Josep MOLERO 
Cap d’Estudis adjunt 

X  Enric USACH 
Cap d’Estudis de FP 

X 

Francesc ROIGÉ 
Coordinador d’ESO 

X  Belén RIADO 
Coordinadora de Batxillerat 

X  Tomàs BIGORDÀ 
Coordinador de CF 

X  

Josefina SERRA 
Coord. Act. Extraescolars 

X  Jordi ESCUDER  
Coord. Riscos Laborals 

X  Francesc X. PÉREZ 
Coordinador TIC 

X 

Mercè CERQUEDA 
Orientadora 

X  Núria BETRIU 
Coordinadora IOC 

X  Ainhoa IGUAL 
Coordinadora Qualitat 

X 

 
Els coordinadors i coordinadores passen a exposar la tasca realitzada el present curs escolar. 
Aquells/es que no han pogut assistir han deixat per escrit la seva aportació. 
 
Data de la reunió: 6 de juliol de 2020 
 
Lloc: Aula A007 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 

 
ASSISTENTS (amb creueta) / ABSENTS (sense creueta): 

 
Xavier FALCÓ 
Director 

X  Belén RIADO 
Coordinadora Pedagògica 

X  Elena RIPOLL 
Secretària 

X 

Conxita SABARTRÉS 
Cap d’Estudis 

X  Josep MOLERO 
Cap d’Estudis adjunt 

X  Enric USACH 
Cap d’Estudis de FP 

X 

Francesc ROIGÉ 
Coordinador d’ESO 

X  Antoni EGEA 
Coordinador de Batxillerat 

X  Montse DOMINGO 
Coordinador de CF 

X  

Josefina SERRA 
Coord. Act. Extraescolars 

X  Jordi ESCUDER  
Coord. Riscos Laborals 

X  Francesc X. PÉREZ 
Coordinador TIC 

X 

Mercè CERQUEDA 
Orientadora 

X  Queralt GILABERT 
Coordinadora IOC 

X  Ainhoa IGUAL 
Coordinadora Qualitat 

X 

 
L’equip directiu passa a informar sobretot de les dades del Pla Estratègic. 
 
Data de la reunió: 25 de setembre de 2020 
 
Lloc: Aula A007 
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Objectius de la reunió 

 
 Transmetre a la resta de coordinadors/es i a l'equip directiu una síntesi i valoració de la feina 

feta durant el curs 2019-2020 
 Conèixer què s'ha fet al centre durant el curs vigent 
 Elaborar una llista de propostes d'objectius per al curs vinent per tal que l'equip directiu del 

centre pugui planificar el proper curs 
 
A partir de tot el que ha sorgit en aquestes dues reunions, que es realitzen un cop a l’any coincident 
amb la primera setmana del mes de Juliol i un cop finalitzat el curs acadèmic al setembre, s’ha 
elaborat el present informe, Revisió a càrrec de la Direcció, incorporat a la Memòria Anual de 
Centre. 
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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: 

 2-1920 El pare d'un alumne demana un espai perquè el seu fill de BTX pugui 
menjar la carmanyola a l'hivern quan a l'exterior fa fred. 

 3-1920 Queixa del delegat de 1er BTX respecte a una professora per posar 
qualificacions baixes. 

b. Queixes i suggeriments rebuts a la bustia: 
 1-1920 El subdelegat d'ASIX2 es queixa de la manca d'allargadors a l'aula C004. 

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 

 84-1920 AM Que a totes les fitxes de procés en l’apartat d’indicadors es faci 
referència al MIB per tal d’haver de modificar només un document i evitar 
discrepàncies. 

 85-1920 AM Eliminar el full de compromís educatiu de la carpeta de tutors i que 
hi hagi només l’exemplar que es guarda a Secretaria. 

 86-1920 AM Afegir al codi de la factura FC quan siguin factures de departament 
per trobar-les més fàcilment a Esfer@ i demanar als departaments que adjuntin 
al full de compra l’acta de departament on s’ha decidit la compra. 

 87-1920 AM Evidenciar quan es revisa i quan s’aprova el PEC. 
 88-1920 AM Convidar al personal de PAS afectat per una auditoria a la formació 

que es fa la setmana abans. 
 89-1920 AM Penjar el Manual del professorat al SGQ. 
 90-1920 AM Els reposables de les reunions de tutors han d’enviar l’ordre del dia 

en la convocatòria de les reunions. 
b. Auditoria externa 

 No s’ha pogut realitzar l’auditoria externa. 
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5. Accions de Millora i NC auto-detectades (A): 
 83-1920 AM Etiquetar els allargadors de les aules de CFGS d’informàtica, tancar-

los dintre d'un armari amb clau i si en falten comprar-ne de nous. 
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: 
 La gran majoria d’accions de millora que s’extreuen de les enquestes tenen a 

veure amb el tractament digital de l’ensenyament, a partir de l’experiència del 
confinament durant la pandèmia. 
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3. RESULTATS DE LES AUDITORIES 

 

3.1. Auditoria interna 

 
Auditoria interna de seguiment, realitzada per l’INS Francesc Ribalta, 30 de gener de 2020: 
 
 
PUNTS FORTS 

 

 L’equip de millora creat per elaborar el projecte de convivència i la futura aprovació durant 
el  març del 2020. 

 La gestió dels recursos econòmics i equipaments. 

 La gestió administrativa del centre. 

 La planificació i gestió de les activitats extraescolars i sortides. 

 El full de registre de les activitats extraescolars i sortides. 

 Referent a la FCT (formació en centres de treball) l’oportunitat que ofereix el centre de fer 
practiques a Andorra, els convenis i acords que es signen. 

 L’organització i ús del Moodle per a la FCT 

 L’ús de l’eina Qbid per a la gestió de l’alumnat Dual i FCT 

 El document Pla de Treball 
 
 
RECOMANACIONS I OPORTUNITATS DE MILLORA 

 

 Revisar el PEC anualment ja que la última versió és del 2018 i donar evidencia de quan es 
revisa i de quan va ser aprovat. 

 Comunicar i formar al personal PAS que s’audita mitjançant el mateix procés que es segueix 
per la resta d’auditats. 

 Tenir el manual del professorat penjat al sistema de gestió. 

 Establir un ordre del dia prèvia a la sessió de tutoria i un recull del què s’ha tractat i acordat 
durant aquesta. 

 Revisar que les ponderacions que figuren en les programacions coincideixen amb el què 
s’ha escrit en el resum de la programació. 

 Revisar els indicadors associats a la fitxa de procés S02: Gestionar els serveis FP escola-
empresa 

 
 
Nº NC DESCRIPCIÓ DE LA NO-CONFORMITAT CATEGORIA 

 

 No s’evidencia cap No Conformitat 
 
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. 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu 

Memòria Anual de Centre 

2019-2020 

CODI: MAC 

DATA: 04/10/2020 

REVISIÓ A CÀRREC DE LA DIRECCIÓ 
VERSIÓ: 1.0 

PÀGINA: 10 DE 81 
 

 
Doc: 1920_MAC_01_Revisio_per_la_Direccio 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (3-nov.-20)  
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

 

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 es van revisar els processos següents: 
 

 Gener 2020 

Processos Estratègics E01 - E02 

Processos Clau C02 
Processos Suport S03  S02  S05  S09 

 
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 
30 de gener de 2020 

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 
 
Ainhoa IGUAL 

E01: Determinar l’estratègia 
E02: Planificar el funcionament del centre 

09:40 
10:35 

AL 
[A013] 

Professor/a: 
Tutor/a de grup: 

Cap Departament: 
Suport Qualitat: 

Guillem FONTANILLAS 
Anna FERNÁNDEZ 
Montse SINFREU 
Ainhoa IGUAL 

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

10:35 
11:30 

AL 
[C006] 

Secretaria: 
PAS: 

Suport Qualitat: 

Elena Ripoll 
Joan GRAELL 
Ainhoa IGUAL 

S05: Gestionar els recursos econòmics i 
equipaments 
S09: Realitzar la gestió administrativa 

11:30 
12:00 

[A013] Pausa cafè 

12:00 
12:55 

AL 
[C006] 

Coordinador 
extraescolars: 

Suport Qualitat: 

 
Josefina SERRA 
Ainhoa IGUAL 

S03: Gestionar les activitats complementaries i 
extraescolars 

12:55 
14:00 

AL 
[C006] 

Cap Estudis FP: 
Suport Qualitat: 

Enric USACH 
Ainhoa IGUAL 

S02: Gestionar els serveis FP escola-empresa 

14:00 
15:30 

 Dinar 

15:30 
16:25 

AL 
[A013] 

Professor/a: 
Tutor/a de grup: 

Cap Departament: 
Suport Qualitat: 

Tomàs BIGORDÀ 
Marc CASANOVAS 
Joel MONNÉ 
Ainhoa IGUAL 

C02: Desenvolupar E/A d’ESO 
CFGS1 – DAM 

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 2019-2020 s’havia de realitzar l’Auditoria externa de seguiment 3 ISO 9001:2015 
(Applus) el 25 de març de 2020. Per culpa de la pandèmia de la COVID-19 s’ha ajornat i es realitzarà 
l’octubre de 2020. 
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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:  
 

  “1920_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. 
L’auditoria externa del 
març s’ha ajornat per 
culpa de la pandèmia de 
la COVID-19 i es 
realitzarà al llarg del 1r 
trimestre del curs 2020-
21. 
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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 86 

ALUM 72 

FAM 76 

Mitjana TOTS 78 

 

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 2019-2020 

CFM: accés  
per prova d’accés 

10,7% 

CFS accés 
per prova d’accés 

0,0% 

CFS accés  
amb títol CFM 

76,9% 

CFS accés  
amb títol BTX 

19,2% 

 
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 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 

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 2019-2020 

CFM:  19,4% 

CFS  54,0% 

 
 

Dades del curs 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 

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 2019-2020 
 

 
 

 
 

Dades del curs 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 
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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 2019-2020 

NEE [1] 4,21% 

NEE [2] 2,25% 

NI [3] 3,37% 

 
 

Dades del curs 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 

I-C01-05 
(Inspecció) 

ESO: nacionalitat 
alumnat 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

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

Dades del curs 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 

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 2019-2020 

Ajuts 7,02% 

 
 

Dades del curs 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 

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 2019-2020 

S3 5,00% 

S4 3,57% 

 
 

Dades del curs 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 
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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 2019-2020 

S1 13,13% 

S2 12,36% 

S3 16,25% 

S4 11,61% 

 
 

Dades del curs 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 

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 2019-2020 

1r ESO 115,1% 

1r BTX 78,7% 

1r CFM 80,0% 

1r CFS 44,4% 

 
 

Dades del curs 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 

I-C01-10 
(Inspecció) 

Tipologia centre: 
Grau 
complexitat/nivell 
socioeconòmic 

No 
procedeix: 
dada 
contextual 

1r T Tipologia B Dades del curs 
2019-2020 que 
s’han de 
col·locar a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció del 
1r trim del 2020 

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 i el 
percentatge de 
respostes a les 
enquestes d’inici 
de curs. 

Igual o 
superior a 
7,8 

1r T  

ALUM 7,8 

FAM 8,4 

Mitjana TOTS 8,1 

 
En el seu conjunt el resultat és de 
qualitat. 
 
Assistència famílies 

Famílies ESO 60,8% 

Famílies BTX 64,0% 

Famílies CFM 25,5% 

 
Arreu hi ha hagut augment de 
l’assistència de les famílies a les 
reunions d’inici de curs. 
 
Respostes enquestes 

Professorat 64,7% 

Alumnat 62,3% 

Famílies 27,0% 

 
Malgrat que, comparativament, el 
% de participació de famílies 
segueix sent  baix, cal explicitar 
que el valor obtingut és significatiu 
perquè el grup de resposta és 
heterogeni. 
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Procés 
Desenvolupar l’ensenyament / aprenentatge 
de l’ESO – BTX – FP C02 Responsable valoració final 

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

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Qua
n 

Resultat Observacion
s 

I-C02-01 
(Inspecció
) 

Índex alumnat ESO – 

BTX – FP que 

promociona 
 Indicador 

inspecció. 

 Promoció 
de S1 – S2 
– S3. 

 Promoció 
de B1 

 Indicador 
qualitat.  

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

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

 CFM ASIX: ≥65 

1r T  

S1 100% 

S2 97,7% 

S3 100% 

B1 80,6% 

CFM CAI1 96,3% 

CFM APD1 96,3% 

CFM SMX1 82,4% 

CFM GAD1 94,1% 

CFS EDI1 100% 

CFS ASIX-
DAM1 

100% 

 
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, tots 
els cicles estan per 
damunt de l’objectiu 
proposat. 

 

 

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 97,2% 

B2 88,8% 

CFM CAI 63,2% 

CFM APD 45,0% 

CFM SMX 65,5% 

CFM GAD 75,0% 

CFS EDI 78,9% 

CFS ASIX 41,2% 

 
A ESO i a B2, índex de 
qualitat. 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 ESO, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu. 
A B1, encara hi ha marge 
de millora en força 
matèries, menys que el 
curs anterior (fins a 8 de 
28 matèries, el 28,6%), 
les quals es troben entre 
el 67,6% d’aprovats a LC 
i el 81,8% de Física. 
A B2, no s’assoleix 
l’objectiu en tan sols 3 
matèries, totes amb pocs 
alumnes matriculats (CA, 
80%; i les dues de 
BATXIBAC, amb 66,7%, 
la Història, i 83,3%, la 
Literatura) 

 

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 80,00% 

Castellà 80,90% 

Anglès 81,10% 

Francès 100% 

Matemàtiques 84,20% 

CientTecno 85,50% 

 
Enguany, la promoció de 
S4 ha millorat resultats 
respecte l’any passat, tot i 
que encara no s’han 
assolit els objectius 
proposats, tot i que totes 
les matèries, a excepció 
de CAT, han tingut 
resultats millors que l’any 
anterior. 
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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 24,4% 

Castellà 14,6% 

Anglès 18,8% 

Francès 38,9% 

Matemàtiques 25,8% 

CientTecno 18,9% 

 
Enguany, la promoció de 
S4 ha millorat resultats 
respecte l’any passat, tot i 
que encara no s’han 
assolit tots els objectius 
proposats. A excepció de 
CAT i CNS/TEC, que han 
tingut lleugeres 
disminucions, la resta de 
matèries han progressat 
adequadament. 
 

 

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 84,1% 

Castellà 83,2% 

Anglès 76,7% 

Francès 94,1% 

Matemàtiques 83,2% 

CientTecno 84,1% 

 
Enguany, la promoció de 
S4 ha millorat resultats tot 
i que no s’han acabar 
d’assolir 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 95,24% 

 

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 2018-2019 

ESO ?? 

 
No s’ha emplenat 
l’aplicatiu d’inspecció 

 

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 2018-2019 

BTX ??? 

 
No s’ha emplenat 
l’aplicatiu d’inspecció. 

 

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 2019-2020 

CFM CAI 94,7% 

CFM APD 94,4% 

CFM SMX 80,7% 

CFM GAD 91,7% 

CFS EDI 98,9% 

CFS ASIX 58,1% 

CFS DAM 98,1% 

 
En general, els resultats 
són de qualitat. A tots els 
títols hi ha hagut millora 
en el rendiment. 
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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 2019-2020 

ESO 7,6% 

BTX 6,4% 

CFM i CFS 11,5% 

 
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 2019-2020 

ESO 2,8% 

BTX 2,0% 

CFM i CFS 4,2% 

 

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 79 

ALUM 74 

FAM 71 

Mitjana TOTS 75 

 

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 82 

ALUM 70 

FAM 71 

Mitjana TOTS 74 

 

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? 

 
També caldrà tenir en 
compte, a títol informatiu, el 
percentatge de respostes a 
les enquestes de final de 
curs. 

La mitjana 

ha de ser 

igual o 

superior a 7 

3r T  

PROF 89 

ALUM 78 

FAM 77 

Mitjana TOTS 81 

 

En el seu conjunt el 

resultat és de qualitat. 

 
Respostes enquestes 

Professorat 78,0% 

Alumnat 33,2% 

Famílies 30,1% 

 

Malgrat que, 

comparativament, el % 

de participació de 

famílies segueix sent  

baix, cal explicitar que el 

valor obtingut és 

significatiu perquè el 

grup de resposta és 

heterogeni. 

 

 
 

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

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

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-C04-
01 

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

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

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

La mitjana ha 

d’estar entre 4 i 

5 

Al 

final 

del 

servei 

 

Assessorament 5,0 

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 

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 

Trimest

ral i 

dada 

final a 

FdC 

 

1r curs CFGM 16,2% 

CFM CAI 10,0% 

CFM APD 10,0% 

CFM SMX 29,2% 

CFM GAD 19,0% 

1r curs CFGS 11,5% 

CFS EDI 8,3% 

CFS ASIX-
DAM 

14,3% 

BTX 2,9% 

1r BTX 5,2% 

2n BTX 0,0% 

ESO 0,6% 

1r ESO 0,0% 

2n ESO 0,0% 

3r ESO 0,0% 

4t ESO 1,8% 
 

A ESO, la mitjana 
és de qualitat, tot i 
que cal incidir a 
S4 en què 
circumstancialme
nt hi ha un 
augment de 0,8% 
sobre l’objectiu.  
 
A BTX, la mitjana 
presenta un 
lleuger augment 
de l’objectiu, 
sobretot pels 
abandonaments 
que hi ha hagut a 
B1, similars als 
del curs passat. 
 
A 1r curs de CFM, 
la mitjana supera 
l’objectiu 
proposat. Hi ha 
hagut augment 
significatius a 
SMX. 
 
A 1r curs de CFS, 
la mitjana ha 
augmentat i s’ha 
superat l’objectiu 
proposat. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

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

l’abandonament 
d’estudis  
CFS: Cohesió social 

a partir de 
l’abandonament 
d’estudis 

 
Índex de cohesió 
social a partir de 
l’abandonament 
dels estudis. 

 ESO: ≥ 92 
 BTX: ≥ 92 
 CFM: ≥ 85 
 CFS: ≥ 90 

Final 

de curs 

 

CFGM 88,9% 

CFGS 93,7% 

BTX 97,1% 

ESO 99,4% 

 

Els resultats són de qualitat. 

 

I-S01-03 
(Inspecció
) 

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 2018-9 

BTX ?? 

 
Enguany no s’ha emplenat 
l’aplicatiu d’inspecció 
 

 

I-S01-04 
(Inspecció
) 

ESO: Mobilitat de 

l’alumnat (altes i 

baixes) 

No procedeix 
dada contextual 
i informativa 

1r T Curs 2018-2019 

ESO ?? 

 
Enguany no s’ha emplenat 
l’aplicatiu d’inspecció 

 

Apareix 
directament a 
l’aplicatiu 
d’Inspecció 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

I-S01-05 
 

Volum d’incidències 

que distorsionen les 

activitats d’E/A 

 ESO: ≤ 9 
 BTX: ≤ 2 
 CFM: ≤ 1 

Final 

de curs 

 

CFGM 0,0% 

BTX 0,0% 

ESO 9,6% 

6,9 4,4% 

 

Els resultats són de qualitat a 

BTX i a CFM, però encara 

estan lleugerament per sobre 

de l’objectiu proposat a l’ESO. 

 

 

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 70 

FAM 77 

Mitjana TOTS 74 

 

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 28,57% 

CFS 72,73% 

Mitjana 39,13% 

 

Continuïtat formativa 

CFM 77,14% 

CFS 54,55% 

Mitjana 71,74% 

 
Les dades, tot i tenir una 
tendència negativa, 
mostren un augment del 
10,38% en la inserció 
laboral, amb un 39,13% 
d’inserció (28,75%, el 
c/1718).  
 
El 71,74% de graduats 
opta per continuar 
estudiant. Això 
representa un descens 
imperceptible del 0,76% 
en la continuïtat 
formativa respecte de 
l’any anterior, tot i 
presentar una tendència 
positiva 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 2019-2020 

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 2019-2020 

Alumnat 9,4 

 

El resultat és de 

qualitat. 
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Procés 
Gestionar les activitats complementàries i 
extraescolars S03 Responsable valoració final 

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

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-
S03-
01 

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

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

 FAMÍLIA: PREGUNTA 9 - 

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

 PROFESSORAT: 

PREGUNTA 9 - 

ENQUESTA FDC 
Com valores les 
activitats 
extraescolars del 
centre: sortides, 
festes? 

 ≥ 70 Final 

de 

curs 

 

PROF 78 

ALUM 72 

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 37% 

Sortides ESO 38% 

1r ESO 40% 

2n ESO 38% 

3r ESO 35% 

4t ESO 40% 

Sortides BTX 43% 

1r BTX 40% 

2n BTX 45% 

Sortides FP 21% 

 

Per culpa de la pandèmia de la 

COVID 19 no s’han pogut 

realitzar totes les activitats 

planificades al 3r Trim. 
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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 2019-20 

Professorat 1,26% 

 

El 3r Trim. hi ha hagut 

confinament per culpa 

de la pandèmia de la 

COVID19 

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 2019-2020 

Professorat ??% 

 
Enguany no s’ha 
emplenat l’aplicatiu 
d’Inspecció. 
 

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 2018-2019 

Ràtio alum/prof ?? 

Ràtio alum/grup ?? 

Hores personal 
socioeducatiu 

30 

 
Enguany no s’ha 
emplenat l’aplicatiu 
d’Inspecció. 

 

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 82 

ALUM 71 

FAM 72 

Mitjana TOTS 75 

 

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 79 

ALUM 69 

FAM 73 

Mitjana TOTS 74 

 

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 81 

ALUM 68 

FAM 76 

Mitjana TOTS 75 

 

En el seu conjunt el 

resultat és de qualitat. 
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

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

Valoració global de 
la formació 

 ≥ 9 Final 

de 

curs 

Curs 2019-2020 

Professorat ?? 

 

Per culpa de la 

pandèmia no s’ha 

pogut valorar tota la 

formació rebuda i la 

que no s’ha pogut 

acabar. 

 

 

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

Aplicareu els 
aprenentatges 
adquirits en la 
vostra tasca 
docent? 

 ≥ 90% Final 

de 

curs 

Curs 2019-2020 

Professorat ?? 

 

Per culpa de la 

pandèmia no s’ha 

pogut valorar tota la 

formació rebuda i la 

que no s’ha pogut 

acabar. 
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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 

S’ha abaixat el consum  

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 

 

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 menys 

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  
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Codi Denominació Criteri 
Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

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 ha 

augmentat lleugerament 

en A4, però s’ha 

estabilitzat 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 

 

 
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. 
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Procés Gestionar l’edifici i les infraestructures 

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

Secretari/a 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-S07-01 
 

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

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

 FAMÍLIA: PREGUNTA 3 

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

 PROFESSORAT: 

PREGUNTA 3 - 

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

 ≥ 70 Final de 

curs 

 

PROF 79 

ALUM 72 

FAM 75 

Mitjana TOTS 75 

 

En el seu conjunt el 

resultat és de qualitat. 

 

 

 
 

Procés Gestionar el sistema integrat de gestió 

S08 Responsable valoració final 
(Responsable del procés al qual pertany l’indicador) 

Coordinador/ra de Qualitat 

 
Codi Denominació Criteri 

Acceptació 
Quan Resultat Observacions 

I-S08-01 
 

Nombre de No 
conformitats al llarg 
del curs escolar 

 No ha de ser 
superior a 10 
NO 
conformitats 

Semestral 0  

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 13  
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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 

4 
Grau de satisfacció global de les famílies  

• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 
77 

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

• mitjana valor enquesta de satisfacció 4T d'ESO en % (0-99), sense decimals 
85 

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 
76 

7 
Grau de satisfacció global de l'alumnat de CFGS 

• mitjana valors de l'enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 
69 

8 
Grau de satisfacció global de l'alumnat del CAS 

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

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

• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 
69 

10 
Grau de satisfacció global de l'alumnat de FP Bàsica (FPBàsica, FIAP,..) 

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

11 
Grau de satisfacció global del professorat 

• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 
89 

12 
Grau de satisfacció global del professorat d'FP 

• mitjana valors enquesta de satisfacció en % (0-99), sense decimals 
89 

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 

16 

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" 

11 

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 

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 

63 

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 

61 

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" 

89 

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" 

97 

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" 

86 
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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 

83-1920 AM 07/10/2019 1-1920 El subdelegat d'ASIX2 
es queixa de la manca 
d'allargadors a l'aula 
C004 

Etiquetar els 
allargadors, tancar-los 
dintre d'un armari amb 
clau i si en falten 
comprar-ne de nous 

Secretaria 01/10/201
9 

84-1920 AM 30/01/2020 AI Revisar els indicadors 
associats a la fitxa de 
procés S02: Gestionar 
els serveis FP escola-
empresa 

Que a totes les fitxes 
del procés en l'apartat 
d'indicadors es 
redirigeixi al MIB per 
tal d'haver d'actualitzar 
només aquest i així 
evitar possibles 
discrepancies. 

Coordinadora 
Qualitat 

30/01/202
0 

85-1920 AM 31/01/2020 AI A la carpeta de tutor hi 
havia un full de 
compromís educatiu 
que no estava firmat 
per Cap d'estudis. 

El full de compromís 
educatiu ja es firma al 
matricular a l'alumne i 
no cal tornar-lo a 
firmar. S'ha d'eliminar 
el full de compromís 
educatiu de la carpeta 
de tutors i avisar als 
coordinadors i tutors 
de que no el facin 
firmar. 

Cap d'estudis 
i coordinadors 

Curs 
2020-
2021 

86-1920 AM 31/01/2020 AI Buscar la manera de 
detectar més fàcilment 
les factures que són 
de departaments 

Per detectar les 
factures que van amb 
full de compra del 
departaments 
implicats afegir al codi 
de la factura FC. Per 
poder-los trobar més 
fàcilment a Esfer@ 
Demanar als 
departaments que 
adjuntin al full de 
compra l’acta de 
departament on s’ha 
decidit la compra. 

Secretaria Curs 
2020-
2021 

87-1920 AM 07/02/2020 AI Revisar el PEC 
anualment ja que la 
última versió és del 
2018 i donar evidencia 
de quan es revisa i de 
quan va ser aprovat. 

El PEC es revisa 
anualment però s'ha 
d'evidenciar quan es 
revisa i quan s'aprova. 

Director Curs 
2020-
2021 

88-1920 AM 07/02/2020 AI Comunicar i formar al 
personal PAS 
auditable mitjançant el 
mateix procés que es 
segueix per la resta 
d’auditats. 

Convidar al personal 
de PAS afectat per 
l'auditoria a la 
formació que es fa la 
setmana abans 

Coordinadora 
Qualitat 

Auditoria 
Externa 
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Informe 
NC 
O 

AM 

Data 
obertura 

Origen 
Breu 

descripció 
Acció 

proposada 
Responsable 

Data 
resolució 

89-1920 AM 07/02/2020 AI Tenir el manual del 
professorat penjat al 
sistema de gestió. 

El manual del 
professorat s'envi a tot 
el claustre a inici de 
curs però també es 
penjarà al SGQ 
perquè sigui sempre 
accessible. 

Coordinadora 
Qualitat 

Curs 
2020-
2021 

90-1920 AM 07/02/2020 AI Establir un ordre del 
dia prèvia a la sessió 
de tutoria i un recull 
del què s’ha tractat i 
acordat durant 
aquesta. 

Els responsables de 
les reunions de tutors 
han d'enviar l'ordre del 
dia de la reunió en la 
convocatòria de la 
mateixa i fer un 
seguiment d'acords. 

Cap d'estudis 
i coordinadors 

Curs 
2020-
2021 

91-1920 AM 07/02/2020 EF Deficiències als 
lavabos per manca de 
sabó i paper per 
eixugar-se les mans. 

Adequació dels 
lavabos i col·locació 
de dispensadors de 
sabó, paper i miralls 

Secretaria Juliol 
2020 

92-1920 AM 07/02/2020 EF Dificultat per part dels 
alumnes i famílies a 
l'hora de trobar la feina 
a fer per diversitat de 
plataformes  

Unificació de 
plataforma EVA 
(Classroom i Moodle) 
per treballar 
digitalment 

Cap d'estudis 
adjunt i 
coordinador 
informàtica 

01/08/202
0 

93-1920 AM 07/02/2020 EF 
Coordinació entre el 
professorat a l'hora de 
posar deures 

Instruccions bàsiques 
que s'hauràn de 
complir al llarg del curs  

Cap d'estudis 
adjunt i 
coordinador 
informàtica 

Curs 
2020-
2021 

94-1920 AM 07/02/2020 EF 
Que hi hagi classe 
online de totes les 
matèries 

Establir horaris de 
connexió durant el 
confinament 

Cap d'estudis 
adjunt i 
coordinador 
informàtica 

Curs 
2020-
2021 

95-1920 AM 07/02/2020 EF Comunicació més 
fluida amb les famílies 
durant el confinament 

Instruccions bàsiques 
que s'hauràn de 
complir al llarg del curs  

Cap d'estudis 
adjunt i 
coordinador 
informàtica 

Curs 
2020-
2021 
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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 

1-1920 02/10/2019 Marc Santiago El subdelegat d'ASIX2 es 
queixa de la manca 
d'allargadors a l'aula 
C004 
(A-CQ-20191004-04) 

Elena Ripoll 07/10/2019 07/10/2019 AM 

2-1920 14/11/2019 Oscar Fernández El pare d'un alumne 
demana un espai perquè 
el seu fill de BTX pugui 
menjar la carmanyola a 
l'hivern quan a l'exterior fa 
fred 
(A-CQ-20191115-08) 

Elena Ripoll 15/11/2018 15/11/2018 AM 

3-1920 12/12/2019 Marc Rodriguez Queixa del delegat de 1er 
BTX respecte a una 
professora per posar 
qualificacions baixes 
(A-CQ-20191213-11) 

Xavier Falcó 13/12/2019 13/12/2019   

 
 

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 19 de desembre de 2019 
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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 Normativa extintors 

o Llei de contractació 

o Amb la pandèmia de la COVID-19, tot s’ha vist afectat, seguint instruccions del 

Departament d’Educació. De cara al curs 2020-2021, les instruccions ens porten a 

elaborar el “Pla d’organització del curs en el marc de la pandèmia per COVID-19”. 

 

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’actualitzar-los al moment. 
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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: 

2019/20 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Coordinador pedagògic 

 
 

ESTRATÈGIES 

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

1.2 Augment de la coordinació pedagògica entre docents 

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

 
 
 

 ESTRATÈGIA  

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

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

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

   X 

1.1.2  Projecte Coral i Orquestra per millorar dels resultats acadèmic en la matèria música.    X 

1.1.3 Projecte digital Aula Z i Pla Lector per millorar dels resultats acadèmic en la matèria de 
Castellà  

   X 

1.1.4 Projecte digital Aula Z per millorar dels resultats acadèmic en la matèria de Tecnologia.    X 

1.1.5 Matèria optativa de reforç a S1, a S2 i a S3    X 

1.1.6 Projecte de reforç en matèries instrumentals a S1 i S2.    X 

1.1.7 Avançar cap a noves metodologies: currículum bimodal, projectes cooperatius, 
aprenentatge servei a l’aula 

   X 

1.1.8 Projecte GEP per a la millora de resultats acadèmics en les àrees d’idioma    X 

1.1.9 Projecte Batxibac per a la millora de resultats i obtenció de la doble titulació: excel·lència    X 

1.1.10 Potenciar els processos d'atenció a la diversitat    X 

 
 
 

 ESTRATÈGIA  

1.2 Augment de la coordinació pedagògica entre docents  

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

1.2.1 Formació en competències    X 

1.2.2  Cercar la coherència entre els criteris d’avaluació de les diferents matèries    X 

1.2.3 Seguiment dels acords i mesures preses en les reunions d’equips docents    X 

1.2.4 Atendre el ritme, els estils i els nivells d’aprenentatge dels alumnes per mitjà d’activitats 
d’aula competencials 

   X 

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

   X 

1.2.6 Acordar criteris d’avaluació i indicadors competencials per a totes les matèries    X 

1.2.7 Acordar com s’assoliran les competències i els continguts pendents de cursos anteriors    X 

1.2.8 Garantir uns continguts mínims per a tots els alumnes    X 

1.2.9 Acordar metodologies per a les mesures d’atenció a la diversitat de tot l’alumnat    X 
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 ESTRATÈGIA  

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

 
ACTIVITATS 

Marqueu el curs 
adient 

A1 A2 A3 A4 

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

   X 

1.3.2 Ús de les TIC en l’aprenentatge.    X 

1.3.3 Ús de les TAC en l’ensenyament.    X 

1.3.4 Control de les incidències informàtiques    X 

 
 
 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 

Característiques de qualitat 

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

 

 
 
Valoració: OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 

 
VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
1.1- La matèria d’emprenedoria no s’imparteix per reestructuració del currículum de la franja 

d’optatives a S2. 
 Valoració força positiva tot dels resultats obtinguts. 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 

Quan Resultat Observacions 

I-C02-01 
(Inspecció) 

Índex alumnat ESO 

– BTX – FP que 

promociona 
 Indicador 

inspecció. 

 Promoció 
de S1 – S2 
– S3. 

 Promoció 
de B1 

 Indicador 
qualitat.  

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

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

 CFM ASIX: ≥65 

1r T  

S1 100% 

S2 97,7% 

S3 100% 

B1 ???% 

CFM CAI1 96,3% 

CFM APD1 96,3% 

CFM SMX1 82,4% 

CFM GAD1 94,1% 

CFS EDI1 100% 

CFS ASIXDAM1 100% 

 
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, tots els cicles estan 
per damunt de l’objectiu 
proposat. 

 

 

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 
 Administraci

ó i Gestió 

 Informàtica i 
comunicacio

ns 

 Sanitat 

 Serveis 
sociocultural

s 

 CFS: Graduació 
per cicles de 
famílies 
 Informàtica i 

comunicacio
ns 

 Serveis 
sociocultural
s 

 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 97,2% 

B2 88,8% 

CFM CAI 63,2% 

CFM APD 45,0% 

CFM SMX 65,5% 

CFM GAD 75,0% 

CFS EDI 78,9% 

CFS ASIX 41,2% 

 
A ESO i a B2, índex de 
qualitat. 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 

Quan Resultat Observacions 

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 ESO, totes les matèries 
assoleixen l’objectiu. 
A B1, encara hi ha marge 
de millora en força 
matèries, menys que el 
curs anterior (fins a 8 de 
28 matèries, el 28,6%), les 
quals es troben entre el 
67,6% d’aprovats a LC i el 
81,8% de Física. 
A B2, no s’assoleix 
l’objectiu en tan sols 3 
matèries, totes amb pocs 
alumnes matriculats (CA, 
80%; i les dues de 
BATXIBAC, amb 66,7%, la 
Història, i 83,3%, la 
Literatura) 

 

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 

cientificotecnològi
ca 

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

85 
 Cientificotecnològ

ic: ≥ 85 

1r T  

Català 80,00% 

Castellà 80,90% 

Anglès 81,10% 

Francès 100% 

Matemàtiques 84,20% 

CientTecno 85,50% 

 
Enguany, la promoció de 
S4 ha millorat resultats 
respecte l’any passat, tot i 
que encara no s’han 
assolit els objectius 
proposats, tot i que totes 
les matèries, a excepció 
de CAT, han tingut 
resultats millors que l’any 
anterior. 
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Codi Denominació Criteri 

Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

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 

cientificotecnològi

ca 

 Català: ≥ 25 
 Castellà: ≥ 20 
 Anglès: ≥ 20 
 Francès: ≥ 20 
 Matemàtiques: ≥ 

25 
 Cientificotecnològ

ic: ≥ 20 

1r T  

Català 24,4% 

Castellà 14,6% 

Anglès 18,8% 

Francès 38,9% 

Matemàtiques 25,8% 

CientTecno 18,9% 

 
Enguany, la promoció de 
S4 ha millorat resultats 
respecte l’any passat, tot i 
que encara no s’han 
assolit tots els objectius 
proposats. A excepció de 
CAT i CNS/TEC, que han 
tingut lleugeres 
disminucions, la resta de 
matèries han progressat 
adequadament. 
 

 

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 

cientificotecnològi
ca 

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

90 
 Cientificotecnològ

ic: ≥ 90 

1r T  

Català 84,1% 

Castellà 83,2% 

Anglès 76,7% 

Francès 94,1% 

Matemàtiques 83,2% 

CientTecno 84,1% 

 
Enguany, la promoció de 
S4 ha millorat resultats tot 
i que no s’han acabar 
d’assolir 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 95,24% 

 

Baccalauréat 
Juny 

100% 

 
Resultats de qualitat 
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Codi Denominació Criteri 

Acceptació 

Quan Resultat Observacions 

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 2018-2019 

ESO ?? 

 
No s’ha emplenat 
l’aplicatiu d’inspecció 

 

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 2018-2019 

BTX ??? 

 
No s’ha emplenat 
l’aplicatiu d’inspecció. 

 

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 
 Administraci

ó i Gestió 

 Informàtica i 
comunicacio

ns 

 Sanitat 

 Serveis 
sociocultural
s 

 CFS: per cicles 
de famílies 
 Informàtica i 

comunicacio
ns 

 Serveis 

sociocultural
s 

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

1r T Curs 2019-2020 

CFM CAI 94,7% 

CFM APD 94,4% 

CFM SMX 80,7% 

CFM GAD 91,7% 

CFS EDI 98,9% 

CFS ASIX 58,1% 

CFS DAM 98,1% 

 
En general, els resultats 
són de qualitat. A tots els 
títols hi ha hagut millora 
en el rendiment. 
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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 28,57% 

CFS 72,73% 

Mitjana 39,13% 

 

Continuïtat formativa 

CFM 77,14% 

CFS 54,55% 

Mitjana 71,74% 

 
Les dades, tot i tenir una 
tendència negativa, mostren 
un augment del 10,38% en la 
inserció laboral, amb un 
39,13% d’inserció (28,75%, 
el c/1718).  
 
El 71,74% de graduats opta 
per continuar estudiant. Això 
representa un descens 
imperceptible del 0,76% en 
la continuïtat formativa 
respecte de l’any anterior, tot 
i presentar una tendència 
positiva al llarg dels anys. 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 2 

Millorar la cohesió social 
PERÍODE: 

2019/20 

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 
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 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 amb altres centres 

escolars, tot i que no s’han pogut realitzar totes per culpa de la pandèmia de la COVID-19.  
2.2 Bona participació de l’alumnat a les activitats proposades fins que ha esclatat la pandèmia de 

la COVID-19, que n’ha provocat la suspensió. 
2.3 S’han realitzat totes les activitats previstes quant a orientació educativa fins al març de 2020. 

Més enllà d’aquesta data el que s’ha pogut fer s’ha fet telemàticament. 
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, el treball es realitza a través de les tutories. Els casos atesos 

en la consulta Jove s’han resolt majoritàriament dins el centre i algun cas s’ha derivat a l’EAP, 
Serveis Socials o bé a Pediatria. 

2.6 S’han realitzat totes les xerrades i activitats previstes al llarg del curs, amb la col·laboració de 
diferents entitats i agents, fins al març de 2020, data en què es va iniciar el confinament i es 
van haver de suspendre totes les activitats previstes. 
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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 7,8 

FAM 8,4 

Mitjana TOTS 8,1 

 
En el seu conjunt el resultat és 
de qualitat. 
 
Assistència famílies 

Famílies ESO 60,8% 

Famílies BTX 64,0% 

Famílies CFM 25,5% 

 
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 2019-2020 

ESO 7,6% 

BTX 6,4% 

CFM i CFS 11,5% 

 
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 2019-2020 

ESO 2,8% 

BTX 2,0% 

CFM i CFS 4,2% 

 

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 16,2% 

CFM CAI 10,0% 

CFM APD 10,0% 

CFM SMX 29,2% 

CFM GAD 19,0% 

1r curs CFGS 11,5% 

CFS EDI 8,3% 

CFS ASIX-DAM 14,3% 

BTX 2,9% 

1r BTX 5,2% 

2n BTX 0,0% 

ESO 0,6% 

1r ESO 0,0% 

2n ESO 0,0% 

3r ESO 0,0% 

4t ESO 1,8% 
 

A ESO, la mitjana 

és de qualitat, tot i 

que cal incidir a S4 

en què 

circumstancialment 

hi ha un augment 

de 0,8% sobre 

l’objectiu.  

 

A BTX, la mitjana 

presenta un lleuger 

augment de 

l’objectiu, sobretot 

pels 

abandonaments 

que hi ha hagut a 

B1, similars als del 

curs passat. 

 

A 1r curs de CFM, 

la mitjana supera 

l’objectiu proposat. 

Hi ha hagut 

augment 

significatius a SMX. 

 

A 1r curs de CFS, la 

mitjana ha 

augmentat i s’ha 

superat l’objectiu 

proposat. 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 3 

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

PERÍODE: 
2019/20 

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 treballant en qualitat, ara ja adaptats 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 89 

ALUM 78 

FAM 77 

Mitjana TOTS 81 

 

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 
 
 

A. Títol: QUALITAT A L’INSTITUT 
 

A QUI VA DIRIGIT: 

 Professorat que participa als grups de treball 

 Professorat que participa a les auditories. 
 

OBJECTIUS: 

 Donar a conèixer els diversos aplicatius de gestió i de qualitat del centre 

 Incentivar el professorat a introduir nous mètodes de treball a les aules 

 Participar i ser partícip 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 
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RESPONSABLE: AINHOA IGUAL 
 

CERTIFICACIÓ (hores): 30 hores 
 
 

B. 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 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 30 hores 
 

 
 

C. Títol: FIC - pròpia: ENDREÇAR I ACOMPANYAR  (es treu i queda cobert per projecte innovació) 
 

A QUI VA DIRIGIT:  

 Tots els equips docents de l’ESO 
 
OBJECTIUS: 

 Consolidar les bases organitzatives del projecte. 

 Consolidar les bases conceptuals del projecte. 

 Determinar els eixos transversals amb treball sistemàtic l’alumnat. 

 Consensuar i temporalitzar del curriculum de l’ESO 
 
TRANSFERÈNCIA:  
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 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 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 30 hores 

 
 

D. PROJECTE INNOVACIÓ: AVANCEM (cobreix la formació de transversalitat a l’ESO) 
 

A QUI VA DIRIGIT: 

 Caps de departament de llengües 

 Tot el professorat de llengües i per extensió també a la resta de professorat del centre. 
 
OBJECTIUS: 

 Estaberts en el projecte  
 
TRANSFERÈNCIA:  

 La transferència de forma directa es realitzarà a les classes de llengües i per extensió a 
qualsevol matèria. 

 
TIPUS DE FORMACIÓ: assessorament – 80% del claustre o del col·lectiu que va adreçat. 
 
CALENDARI: d’Octubre a Maig 
 
RESPONSABLE: SANDRA MEYA i CONXITA SABARTRÉS (dins el centre) 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 30 hores 
 
 

E. PROJECTE INNOVACIÓ: ORIENTACIÓ – SCAP (cobreix la FIC) 
 
A QUI VA DIRIGIT: 

 Caps de departament 

 Tot el professorat del centre per extensió 
 
OBJECTIUS: 

 Establerts en el projecte 
 
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 (dins el centre) 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 30 hores 
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F. Títol: CICLE DE XERRADES: 
 

 SINDROME DE TOURET 
RESPONSABLE: Associació Touret 
 

 SEGURETAT A LES XARXES 
RESPONSABLE: Mossos 
 

 REVOLUCIONEM EL GÈNERE 
RESPONSABLE: Associació 
 

 PATRIMONI CULTURAL DE LA COMARCA 
 

 Recursos locals i comarcals 

 Formació competencial 

 Mediació i resolució de conflictes 

 Intel·ligència emocional  
 

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 
 
CERTIFICACIÓ (hores): 15 hores 

 
 
Avaluació de l’activitat formativa 

 
Donada la situació de confinament no s’ha fet avaluació quantitativa i personalitzada. Només s’ha realitzat 
una valoració global a la darrera sessió. En totes les formacions aquesta valoració ha estat positiva malgrat 
les dificultats de la situació actual. També es valora molt positivament el fet de redireccionar alguns 
plantejaments i adequar-los a la nova realitat. 
 
 
Demandes pel proper curs 

 
Formació en aplicacions digitals, plataformes, videoconferències,.... 
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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:  
 

 “1920_MAC_Annex_Departaments” 

 “1920_MAC_Annex_Coordinacions_Projectes_Tutoria_Altres” 
 
 

9.2. Propostes de millora des dels departaments 

 
 Possibles MILLORES per aplicar al 

Departament 
Suggeriments per tal de MILLORAR 
l’Institut 

Català  una petició que fem cada curs: un segon 
ordinador 

 Cortines a les aules d’eso, hi ha 
èpoques de l’any en què es fa molt difícil 
que l’alumnat pugui veure la pissarra! 

 control de la porta de sortida (principal) 
sobretot a les hores de pati, hi ha un 
gruix d’alumnes que surten quan volen  
 

Visual i Plàstica  Per a les persones amb problemes de 
connexió a internet o que no tenen 
ordinador: preparar un document amb 
explicacions i activitats en paper per 
possibles confinaments. Serien 
explicacions i activitats adaptades a la 
situació, explicacions clares i senzilles i 
amb un seguiment per correu i o telefònic 
professorat - alumnat - pares, per 
exemple. 
 

 Vista aquesta situació es podria valorar 
la creació d’un nucli central pel treball 
telemàtic per familiaritzar l’alumnat en 
aquest entorn i assegurar-nos que tots 
coneixen el seu correu corporatiu i 
l’utilitzin per tot el que és de l’institut. 
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Diversitat  Ordinadors que funcionin al SIEI i AA.  Si 
no poden ser ordinadors tauletes. 

 Sensibilitzar als equips docents que els 
alumnes són responsabilitat de tot l’equip 
docent 

 Es demana una pissarra digital pel aula 
SIEI i una per l’AA. 

 Vetlladora a temps complet  per la Laura 
Hidalgo del SIEI 

 2 professionals a temps complet pel SIEI 
i 1 a temps complet per l’AA. 

 1 Tauleta pel SIAL (per fer el seguiment 
de l’alumne sord) 

 Tenir un departament per a tots els 
membres de diversitat per anar a 
treballar. 

 Canviar l’aula del SIEI per l’aula 
d’acollida, donat que a vegades hi ha 
alumnes amb problemes de mobilitat. 

 

 Tenir una plataforma on-line unificada 
(és a dir treballar amb una única eina 
(drive, Alexia, classroom,...) per facilitar, 
aclarir i fer més fàcil la feina conjunta). 
Aprofitem per comentar la necessitat de 
tenir unes tauletes o ordinadors per si es 
dóna el cas de nous confinaments, 
poder deixar en préstec a aquells 
alumnes que en aquest confinament han 
tingut problemes de connectivitat. 
 

Ed. FISICA  Creiem que faltava informació per 
informatitzar d’anys previs i mica en mica 
hem anat completant-la. 
 

 

Francès  Augmentar el nivell d’autonomia de 
l’alumne en l’aprenentatge de la llengua 
estrangera ja que aquest confinament ho 
ha facilitat. 

 Incorporar en aquesta autonomia aquells 
alumnes que no ho hagin aconseguit 
tant. 

 Buscar els mecanismes adients per 
incorporar la competència oral en 
aquesta pràctica telemàtica. Sobretot en 
els nivells més baixos. 
 

 Optar per màxim 2 recursos de treball 
telemàtic entre tots els departaments. 
(Nosaltres proposem el Moodle i el 
Classroom) 

 Destinar un seguit de classes a inicis de 
curs per millorar la competència digital 
dels nostres alumnes. 

 Fer una bona anàlisi de com es 
distribueixen els grups tenint en compte 
aquesta nova realitat per fer les 
propostes d’organització del curs 
pertinents. 

 La necessitat d’una major coordinació 
entre professorat. 

 

Matemàtiques En cas d’haver de fer ensenyament per via 
telemàtica per cada nivell convindria 
determinar abans de començar les classes: 
1- quins continguts són els més adients 

per ser impartits per via telemàtica. 
2- quins recursos es faran servir a tots els 

grups (vídeos, presentacions, pàgines 
web, . . . ) deixant constància que cada 
professor hi afegirà els que s’adaptin 
més bé als seus alumnes. 

3- quin mètode d’avaluació es farà servir.  
 

 Buscar un mecanisme que permeti 
bloquejar les pàgines de jocs i permeti el 
treball de forma eficient amb l’ordinador 
a les aules. 

 Accelerar la redacció i implantació, com 
a mínim del coneixement de les eines 
bàsiques, del pla digital de centre tant 
per alumnes com per a professorat. 
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SOCIALS – FILOSOFIA  posta en comu de les eines tic utilitzades 
amb aquest curs, per poder coordinar i 
unificar estratègies pel curs vinent davant 
qualsevol casuistica posible 

 afegir a les programacions, criteris 
d’avaluació que donen resposta a 
possibles desconnexions voluntàries 
d’una part de l’alumnat. 

 

 cursos de formació en el camp de les 
tics per al professorat 

 unificació dels correus corporatius, tant 
del professorat com de l’alumnat 

 promoure programes de formació en 
recursos i maneig telemàtic adreçats a 
l’alumnat 

 sol.licitar el consentiment signat per les 
famílies i tutors legals per enregistrar so 
i imatges de l’alumnat en determinades 
proves avaluadores via telemàtica 
 

Informàtica  Consolidar l’hàbit de treballar en fòrums 

 Passar de grups de whatsapp a grups 
telegram? 

 

 Formació en com obtenir millor 
rendiment de flipped classroom (classe 
inversa) o blended curs. 

 Que els alumnes utilitzin obligatòriament 
el correu de centre per les seves 
comunicacions entre ells i amb el 
professorat. 

 Fer sessions per compartir experiències. 
Per exemple, com s’ha resolt el tema 
dels exàmens 

 

Serveis a la comunitat  Millorar l'orientació acadèmica als cicles 
de grau mig per tal d’assegurar l’interès 
real i reduir abandonaments 
 

 Telèfon extern al departament de CF 
 

 
A Suggeriments per tal de millorar l’ensenyament ONLINE es van fer 3 preguntes: 
 
Pregunta 1:  A nivell de departament, quins recursos (moodle, classroom, drive, alèxia) i estratègies 

considereu (classe telemàtica, classe invertida, treball basat en projectes/problemes, …) que 
són  més efectives per tal de realitzar ensenyament online per cada nivell educatiu com a pla 
complementari a l'ensenyament presencial 

 
Pregunta 2:  A nivell de departament, quines estratègies considereu que són més efectives per tal de 

comunicar-vos amb les famílies i alumnes en cas de no poder fer-ho de forma presencial? 
 
Pregunta 3:  Davant les circumstàncies actuals, quins són els recursos i estratègies que considereu més 

importants: rebre formació, fer tallers o fer grups de treball per millorar la competència digital 
docent adreçat a l’ensenyament online? 

 
 
 

 SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’ENSENYAMENT ONLINE? 

 Recursos ensenyament online 
 

Estratègies de comunicació 
 

Què cal fer? 
 

Admin-
Economia 

 Per l’ensenyament online utilitzem 
documents compartits al Drive, el 
Moodle i la classe telemàtica amb 
el Meet 
 

  Rebre formació i tallers 
per poder utilitzar: 
classroom i moodle 
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 SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’ENSENYAMENT ONLINE? 

 Recursos ensenyament online 
 

Estratègies de comunicació 
 

Què cal fer? 
 

Castellà  Recursos: durante este curso se ha 
utilizado Moodle y ClassRoom y ha 
funcionado relativamente bien. 

 Estrategias: estarían bien clases 
telemàticas, siempre que la 
conectividad de alumnos y 
profesores lo permitiera (que 
resulta ser el principal problema) 
 

 Alèxia, con doble 
comunicación: comunicado  
y correo electrónico dirigido 
a pedres (ambos) y 
alumnos 

 Aprender a utilitzar 
herramientas online. 
 

Català  Entorn virtual de l’editorial Casals a 
tots els cursos d’ESO. 

 Classroom/Drive (caldria unificar) 

 Comunicats i correus per Alexia 
 

 Alexia, preferiblement. 
Caldria estudiar la 
possibilitat de fer-ho a 
través del Whatsapp però a 
1r i 2n ens contradiríem 
perquè la política de l’ED 
d’aquests cursos és no 
usar el mòbil 
 

 Millorar la competència 
digital 

 Potser ens podríem 
plantejar, almenys a 1r i 
a 2n d’ESO, treballar a 
partir de projectes 
compartits 
 

Visual i 
Plàstica 

 Com a pla complementari a 
l´ensenyament presencial podria 
funcionar positivament la classe 
invertida, treballant i practicant 
mitjançant les diferents activitats 
allò que prèviament s'ha introduït.  

 El Classroom és dels recursos més 
intuïtius, organitzats i directes per 
al contacte alumnat - professorat. 

 Pensar la forma de fer arribar els 
materials a les persones amb 
problemes de connexió o bé no 
disposen ordinador… i preparar un 
document amb explicacions i 
activitats en paper per possibles 
confinaments. Serien explicacions i 
activitats adaptades a la situació, 
explicacions clares i senzilles i amb 
un seguiment telefònic professorat - 
alumnat - pares, per exemple. 

 Correu corporatiu, drive i telèfon 
 

 S´hauria de crear un nucli 
central per  tothom, amb 
tota la informació i on es 
centralitzi a tot l'alumnat i 
les activitats . També es 
podria crear un document i 
deixar-lo obert, per anar 
omplint  amb  recursos, 
carpetes, etc., on l´alumnat 
tingui tota la informació per 
treballar de forma 
telemàtica i que sigui una 
guia pels pares . 
 

 Rebre formació 
interessant sobre 
diferents recursos pel 
treball online i també 
podria funcionar molt 
bé la creació de grups 
de treball més 
col·laboratiu on cada 
persona pot aportar 
nous coneixements i  
compartir recursos.  
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 SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’ENSENYAMENT ONLINE? 

 Recursos ensenyament online 
 

Estratègies de comunicació 
 

Què cal fer? 
 

Diversitat  En primer lloc que els alumnes 
disposin de connectivitat i ordinador 
i que en horari lectiu es treballi 
competència digital bàsica. 

 Pensem que es treballa molt bé 
amb classroom i el drive, però 
molts dels alumnes de l’aula 
d’acollida i del SIEI ni tenen medis 
ni coneixements per a fer-los servir 

 A nivell d’aula d’acollida, durant el 
confinament ha funcionat el treball 
basat en projecte/problemes. 

 Des del SIAL s’ha treballat amb el 
Drive i també videotrucada amb 
Hangouts i Whatsapp.  

 Disposar de la connectivitat i tenir 
les eines (ordenador, tauleta,..) 
adients per facilitar la feina als 
alumnes que no tenen recursos. 

 

 A nivell dels alumnes de 
diversitat (SIEI, AA i SIAL) 
el que ha estat més efectiu 
ha estat la trucada 
telefònica i fins i tot el 
whatsapp. 

 

 Rebre formació i 
unificar recursos 

 Tenir una única 
plataforma que tingui 
accés docents i pares 

Ed. FISICA  Suggerim el classroom com a 
recurs unificat per treballar amb els 
alumnes, i la classe invertida com a 
estratègia preferent davant les 
altres, encara que pensem que l’ús 
del conjunt de totes pot ser més 
efectiu i enriquidor. 

  

 Seria interessant que cada 
setmana el professorat s’hagi de 
comunicar amb el l’alumnat per 
videoconferència, ja sigui per a 
resoldre dubtes com per fer classe 
online o simplement per a donar 
suport i acompanyament.  

 Per a una millor organització i que 
no se solapessin VC de dos o més 
professors/es a l’hora s’hauria de 
fer un horari on cada professor/a 
tingui una hora establerta. 
 

 Primer per Alèxia i si no 
s’ha pogut mantenir 
contacte, llavors per 
telèfon. 
 

 Rebre formació 
mitjançant activitats i 
tallers de la plataforma 
utilitzada per tot 
l’institut. 

 Creiem que tot el 
professorat hauria 
d’utilitzar la mateixa 
plataforma per treballar, 
ja que l’alumnat rep 
tasques per 
plataformes diferents i 
pot generar dubtes. 
 

Francès  A nivell de Seminari de Francès 
hem utilitzat principalment el 
Moodle i Drive, però considerem 
que aquest últim es podria 
reemplaçar pel Classroom. 

 Les estratègies que considerem 
adients són la classe invertida i el 
treball basat en projectes. 

 Necessitat de formació del 
professorat en aquestes 
plataformes on-line. 
 

 Els que utilitzem 
actualment , Alexia i correu 
electrònic, i valorar 
l’adequació de l’ús del 
Whatsapp amb números 
privats. 

 Necessitat que tot el 
professorat i alumnat faci 
ús del correu del centre: 
insjoanbrudieu.cat 
 

 Creiem que rebre 
formació i fer tallers 
seria el més 
interessant. 
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 SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’ENSENYAMENT ONLINE? 

 Recursos ensenyament online 
 

Estratègies de comunicació 
 

Què cal fer? 
 

Matemàtiques  L’experiència d’aquestes setmanes 
ens ha demostrat què els alumnes 
arriba un moment que necessiten 
veure o sentir el professor de la 
matèria. 

 Hem utilitzat Alexia, el Drive, el 
Meet, Clasroom i Moodle per 
diferents grups i nivells. Ha donat 
resultat però s’hauria millorat 
d’haver previst la necessitat de 
plantejar i treballar mínimament 
amb els recursos en alguna classe 
presencial. 

 El treball per projectes o FC són 
eines complementàries. 

 Classroom és una eina molt 
eficient, però no és una eina que 
domini tot els professorat. Seria bo 
preveure unes sessions 
d’aprenentatge compartit entre el 
professorat durant els primers dies 
de curs (setembre-octubre). 

Procediment a seguir en cas de 
confinament: 

 Fer arribar als alumnes la 
informació setmanal via Drive (o 
Classroom o Moodle) i que ells 
s’hagin d’organitzar per fer-la a 
temps progressivament, des dels 
alumnes de primer d’ESO a qui 
l’equip docent marcaria la feina a 
realitzar gairebé cada dia fins als 
de segon de Batxillerat que haurien 
de descarregar directament la feina 
a realitzar de cada una de les 
matèries.  

 Acompanyar aquesta informació 
amb vídeos tutorials (classes 
gravades o píndoles formatives 
disponibles pels alumnes) i 
sessions on line setmanals (Meet) 
per resoldre dubtes, posar en comú 
... 

 Rebre dels alumnes les respostes a 
les tasques o feines programades 
mitjançant el porfoli personal de la 
matèria o la carpeta personal del 
Drive per a totes les matèries 

 El canal oficial del Centre 
és Alexia i l’hem fet servir 
com a base dels 
comunicats a les famílies i 
alumnes simultàniament 
amb l’opció d’enviament 
com a correu electrònic. 
L’experiència d’aquestes 
setmanes de confinament 
demostra que no acaba de 
funcionar ja que bona part 
de les famílies i alumnes no 
responen a comunicacions 
importants. 

 S’hauria d’establir un únic 
correu de comunicació amb 
alumnes 
(insjoanbrudieu.cat) i 
professors (xtec o 
insjoanbrudieu.cat).  

 La carpeta de matèria en el 
Drive del grup és un bon 
mitjà de comunicació per 
donar a conèixer els 
materials que els alumnes 
han de fer servir. 

 Queda per resoldre com 
informar els pares o tutors 
sobre la feina que realitza 
l’alumne. Aquesta 
informació no hauria de ser 
diferent de la que els pares 
o tutors reben en el cas 
d’ensenyament presencial. 

 Així mateix queda per 
determinar què fer en cas 
d’alumnes o famílies amb 
les que no es contacta pels 
mitjans generals. No es pot 
fer recaure en el professor 
tutor de l’alumne o de la 
matèria la despesa i 
compromís que pot suposar 
una trucada telefònica. 
 

 Ampliar la formació 
inicial que rebem sobre 
el programa Alexia que 
permeti l’ús generalitzat 
dels seus potencials 
incloent-hi el calendari, 
la programació, 
tasques, . . . treballant 
en grups per 
Departaments o Equips 
Docents. 

 Establir grups de treball 
(per equip docent o per 
departaments) on rebre 
i compartir formació 
d’aplicacions concretes 
(Drive, Classroom, e-
portafolis, . . .) que es 
faran servir en cas de 
necessitat així com de 
les aplicacions 
disponibles a la pàgina 
web del Departament 
d’Educació. 

 Rebre una formació 
dels recursos a fer 
servir en cada curs 
sobre quins són segurs 
quins no, quins tenen 
protecció, quins són de 
pagament, etc.. en 
definitiva saber en 
quins mitjans en hem 
de moure. 

 Pertànyer a grups de 
millora eficients. 
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 SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’ENSENYAMENT ONLINE? 

 Recursos ensenyament online 
 

Estratègies de comunicació 
 

Què cal fer? 
 

SOCIALS – 
FILOSOFIA 

 Unificar Recursos a Classroom i 
Moodle 

 Respecte de la classe online. 
Depen del nivell. Amb 2n de 
Batxillerat es més viable, però amb 
complements visuals i gràfics tipo 
presentacions. Només la paraula 
del professor es queda curta. Per a 
l’ESO la classe online hauria de ser 
molt breu i simplement per donar 
indicacions sobre les tasques a fer i 
rebre fedback de les dificultats que 
ells estigueren tenint. 

 Durant el temps presencials del 
curs vinent hauríem de preparar als 
grups de com funcionar davant de 
possibles etapes de no 
presencialitat. Educar-los per 
l’autogestió i per la metodologia no 
presencial 
 

 Per comunicació amb les 
famílies Alexia i conversa 
telefònica 

 Per comunicació amb 
l’alumnat a traves del 
correo corporatiu de 
l’institut vinculat a les 
plataformes Classroom i 
Moodle 
 

 Rebre cursos de 
formació sobre TICS 
per al professorat 

 Fer tallers on compartir 
experiències de tots els 
companys durant 
aquest temps de 
confinament 
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 SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’ENSENYAMENT ONLINE? 

 Recursos ensenyament online 
 

Estratègies de comunicació 
 

Què cal fer? 
 

Tecnologia Propostes que han funcionat 
significativament són: 

 Comunicació oficial amb la família 
(pares i alumnes): la plataforma 
Alèxia de l’institut. 

 Formatació del curs (ESO-BTX) per 
penjar activitats, comentaris, 
dossier del tema, vídeos, resums, 
foros,...: Classroom. Cal dir que el 
Classroom ja et crea una carpeta al 
drive amb tots els documents 
penjats, es poden valorar les 
activitats proposades, pots veure la 
feina penjada de cada alumne, fer 
comentaris al respecte i respondre 
automàticament.  

 Alumnat ha de fer ús oficial del 
correu electrònic proporcionat per 
l’institut. 

 També l’us de la pàgina web 
aulaz.org (des de 1r a 4t ESO), 
Drive i l’ús del Moodle de l’institut 
on tenim formatat les activitats 
online des de 1r ESO fins a 4t 
ESO. 

 Desenvolupament de classes on-
line (ESO): amb el programa Meet 
o Zoom, (permeten compartir 
pantalla) 

 Desenvolupament de classes a 
BTX: amb el programa Meet o 
Zoom, tots dos permeten compartir 
pantalla 

 .Com a resum per BTX i 4t ESO on 
s’ha desenvolupat tenim PC (de 
l’institut), tablet personal(comprada) 
amb la aplicació myViewBoard i 
ScreenMirror i també el llapis digital 
Meko.(comprat) 

 

 Via Alèxia i correu 
electrònic alumnes. 

 

 Primer dotar a cada 
professor d’una tablet 
com a pissarra per 
escriure i per 
problemes. 

 Rebre formació de 
connectivitat tablet-
ordinador-aplicacions 
pissarra virtual 

 Grups de treball per l’ús 
del moodle i del 
Classroom. 

 

mailto:m.domenech@insjoanbrudieu.cat).També
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 SUGGERIMENTS PER TAL DE MILLORAR L’ENSENYAMENT ONLINE? 

 Recursos ensenyament online 
 

Estratègies de comunicació 
 

Què cal fer? 
 

Informàtica  Us de moodle 

 Videoconferències via Meet, jitsi o 
similar mínim 1 cop per setmana 
(explicar activitat, i dubtes) 

 Us de material audiovisual creat 
(Loom). 

 Fomentar us de fòrums 

 Exàmens orals? Exàmens pràctics 
validada (60 qualificació). Limitació 
de temps. 

 Revisar els cursos online per que 
siguin més autosuficients 
(transformar-los d’eines 
complementàries a l’ensenyament 
presencial cap a eines que 
permetin treballar mètodes com 
classe inversa -flipped classroom- o 
com blended learning -
aprenentatge combinat- que 
combina el material online i la 
interacció online amb els mètodes 
d’aula tradicional). 
 

 Aquí crec que el millor és 
que parlin els tutors. Però 
essent realistes potser 
s'hauria de pensar a 
fomentar les xarxes socials 
com a via de comunicació. 

 Crec que les famílies (dels 
menors d’edat) agrairien 
tenir un mail setmanal amb 
el resum d’activitats de tots 
els professors de part del 
tutor a realitzar en cas de 
confinament que hagi de 
durar diverses setmanes 
consecutives  
 

 Formació Moodle, 
Google Classroom. 
(Microsoft Teams), 
Jitse, Discord 

 Sino formació  alguna 
plataforma equivalent la 
formació hauria d’estar 
encarada a fer treball 
per projectes o 
programar per 
competències. Fer 
tallers a professors del 
centre per millorar la 
seva competència 
digital serà 
imprescindible pels que 
no sàpiguen fer servir 
una d’aquestes 
plataformes 
d’ensenyament 
aprenentatge.  

 Unificar les plataformes 
de treball en com a 
màxim 2: Moodle i 
Classroom i reforçar la 
formació per que la 
majoria del professorat 
conegui les 2 eines. 

 Es pot fer formació per 
conèixer estratègies per 
fer videoconferències, 
fer videotutorials. 
 

Serveis a la 
comunitat 

 Ús de: 

 Drive 

 Moodle 

 Alexia 
 

 Correu electrònic 

 Alexia  
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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 i caldrà ampliar-lo a 
S3. 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 2020-2021: 

 Comentaris a les notes, obligatoris quan no s’ha superat la matèria. 

 Treballar més la cohesió de grup-classe. 
 
 Atenció virtual de l’alumnat 

 

 Horaris d’atenció online: Garantir una videoconferència mínima per setmana i per matèria 
i grup dins de l’horari setmanal de la matèria. Cada professor decidirà si vol fer-ne més 
sense sobrepassar les que té assignades(sempre respectant l’horari) a fi de poder seguir 
la programació. 

 Cal assegurar l’accés de tots els estudiants al Classroom i/o 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 

 
 Adequació d’aules i lavabos a l’emergència sanitària. 
 Fer un estudi per adaptar els recursos informàtics arribats del Departament d’Educació a una 

realitat més pragmàtica 
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Departaments 
 
Des dels departaments, i a partir de l’anàlisi de les Proves de Competències Bàsiques de 4t ESO 
s’han formulat les següents propostes de millora de cara al curs 2018-2019: 
 
 
DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA 

 
Resultats per grups: 

 4tA : 17 alumnes entre alt i mitjà 

 4tB: 19 alumnes. 15 entre alt i mitjà i 3 baix 

 4tC: 22 alumnes. 16 entre alt i mitjà. 6 baix 

 4tD: 20 alumnes. 18 mitjà 2 baix 

 4tE: 12 alumnes. Expressió escrita i ortografia tots baix. Poca comprensió lectors 
 
Anàlisi 

1. El principal escull està en l’ortografia. Aquest curs ja hem introduït la llibreta de dictats 
obligatòria i caldrà estar atents a una possible millora en els propers cursos. Des de fa temps 
que tenim clar que el problema cal atacar-lo a 1r d’ESO i és per això que vam proposar als 
equips docents de 1r i de 2n un llistat d’errors inadmissibles que calia penalitzar des de totes 
les matèries. Haurem d’analitzar si aquesta mesura s’està fent des de totes les àrees i de no 
ser així hi haurem d’insistir. En els cursets que hem fet amb els professionals de primària 
hem parlat del tema i hem insistit en la necessitat que ja en aquesta etapa s’incideixi en 
alguns aspectes concrets. 

2. Per altra banda, la comprensió lectora (excepte a 4tE) és força satisfactòria per la qual cosa 
valorem que les lectures obligatòries amb els corresponents comentaris i anàlisis a cada 
curs donen els seus fruits. 

3. Diferència destacable pel que fa a la morfosintaxi entre els grups de 4t A i B i la resta. Els 
motius serien com a conseqüència de l’agrupació per matèries optatives. 

 
 
 
DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA 
 
ANÁLISIS 

 
En conjunto, se ha mejorado con respecto al curso anterior, más en la expresión que en la 
comprensión, pero seguimos estando por debajo de la media catalana. El grueso de nuestros 
alumnos está justo entre los niveles medio-bajo y medio alto. 
 
Particularidades: 
 
A. Expresión: El grueso de nuestros alumnos están entre los niveles medio-bajo y medio alto, 

incluso por encima de Catalunya 

1. Reducido 13.6 p. el nivel bajo con respecto al curso anterior, pero seguimos estando 9.6p. 

por encima de Catalunya. 

2. Aumentado los tres niveles restantes: 

a. El medio-bajo 0.5p con respecto al curso anterior y 5p por encima de Catalunya. 

b. Medio-alto: 13p con respecto al curso anterior y 1.5p por encima de Catalunya. 
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c. Alto: 0.2p con respecto al curso anterior, pero 15p por debajo de Catalunya. 

 

B. Comprensión:  

1. Aumentado dos niveles: 

a. Bajo: 1.8p con respecto al curso anterior y casi 5p por encima  de Catalunya. 

b. Medio-bajo: 9p con respecto al curso anterior y 3p por encima  de Catalunya. 

2. Reducido dos niveles: 

a. Medio-alto: 12p. con respecto al curso anterior y 7p por debajo  de Catalunya. 

b. Alto: 2p. con respecto al curso anterior y 1p por debajo  de Catalunya. 

 
C. Resultado por ítems: Fallamos en todos los ítems, excepto en dos: “Identificar ideas relevantes” 

(9% de error) y “Realizar inferencias” (13%). 

1. Resultan estrepitosos: 

a. Valorar las características del texto y sintetizar el contenido (52% de alumnos fallan). 

b. Ortografía (65%  de los alumnos). 

2. Incomprensible el ítem “Localizar, detectar y recuperar información explícita en el texto” 

(28% de fallo), comparado con los ítems en los que destacamos. 

 
D. Resultados por grupos: 

1. S4A es el más bajo de las cinco materias evaluadas. 

2. S4B el más bajo empatado con Tecnología. 

3. S4C mismos resultados que Catalán. 

4. S4D el más alto de las cinco materias evaluadas. 

5. S4E el segundo más alto y por encima de Catalán. 

 
PROPUESTA DE MEJORA 

 

1. Seguir incidiendo en la ortografía  

2. Reforzar la comprensión, especialmente las características del texto y la síntesis de contenido. 

3. Abundar en la presentación, adecuación, coherencia y cohesión de la  expresión escrita. 

4. Actualización de lecturas en 3º ESO 

5. Utilización de aplicaciones para la gestión de tareas de alumnos: classroom 

 
 
 
DEPARTAMENT DE LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS 

 
Una vegada analitzades les dades s’acorda 
 

 que seria aconsellable continuar amb els grups de nivell a 4tESO i fer-ho extensiu a 3r ESO 
i sempre que sigui possible als altres nivells de la ESO i Batxillerat. 

 que donat que la nota en Expressió Escrita és un any més la més baixa es continuarà insistint 
en la seva importància amb una gran varietat d’activitats (projectes, emails amb alumnes de 
l’intercanvi, prova específica de només writing)  per possibilitar i millorar l’assoliment  
d’aquesta competència. 
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DEPARTAMENT DE LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS 

 
En Llengua francesa, l’Institut Joan Burdrieu, ha obtingut uns resultats força semblant al global dels 
centres de Catalunya, que es situa a la meitat de la franja Mitjà-Alta ; sent el grup D (amb 3 alumnes) 
que ha obtingut el resultat global més fluix, a la franja Mitjà/Baix ; resultats què són similars els de 
l’avaluació continua.  
 
Global : Alt   38,9 % 
  Mitjà Alt 38,9 % 
  Mitjà Baix 22,2 % 
 
En relació al curs passat, aquests resultats suposen una millora considerable ja que els resultats 
obtinguts van ser d’un 58,3 % en la franja Mitjà Baix i d’un 41,7 % de la franja Baix.  
 
La Competència estudiada amb un percentatge més alt són la Comprensió Oral amb un 77,8  % 

situat a les dues franges superiors (50 % Alt, 27,8 % MA) ; bastant similar als resultats obtinguts en 
la Comprensió Lectora que és també de 77,7 % en les dues franges superiors ( 55,5 % i 22,2 %) 
 
L’Expressió Escrita és la més fluixa, tal i com ja passava en el curs passat però havent aconseguit 

uns resultats molt més bons ja que en aquest curs aquest competència amb un percentatge Mitjà 
Alt i Mitjà  és del 50 % quan l’any passat el resultat es va situar en la seva totalitat a la fran ja inferior 
( 100 % Mitjà Baix i Baix ) 
 
Aquesta millora s’ha d’interpretar no tan sols per la tasca del professorat, sinó i sobretot, per al nivell 
dels mateixos alumnes que, en la majoria de matèries, han obtinguts millors resultats que els del 
curs passat.  
 
Per tant, hem de continuar treballant per tal de millorar l’Expressió Escrita ; objectiu que ja es va 

plantejar el curs passaT, veient els resultats dels alumnes. Malauradament, aquestes proves no 
contemplen l’Expressió Oral, que és l’altre objectiu de millora que ens hem proposat amb les 
diferents activitats plantejades, ja siguin els viatges, els intercanvis o l’activitat de teatre, que 
enguany ha quedat aparcada perquè els grups que les havien de dur a terme no han mostrat l’interès 
suficient o hi havia dificultats greus de comportament. 
 
 
 
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 
 
En reunió de Departament celebrada el 24 d’abril de 2020 (videoconferència) vam analitzar les 
dades de l’avaluació de 4t dels alumnes del Centre i vam concloure què: 

1- No s’aprecia una diferència significativa entre la mitjana del Centre i la de Catalunya fet que 

es pot interpretar com un bon seguiment de les directrius que transmeses des del Dep. 

d’Educació els darrers anys. 

2- S’aprecia una millora dels resultats respecte als aconseguits al Centre els darrers anys. 

Interpretem que la feina que porten a terme els membres del Departament de Matemàtiques 

va en la línia adequada. 

3- En general els resultats obtinguts pels alumnes són un reflex de la seva capacitat i del seu 

nivell individual a la vegada que reflecteixen el nivell del seu grup-classe. 
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4- Malgrat que s’observen millores en general encara queda feina per fer en quan al apartats 

de Estadística i Geometria. 

5- Així mateix seria bo que, en general, es potenciés la utilització de la calculadora personal en 

totes les assignatures i no tan sols en l’assignatura de Matemàtiques.  

 
 
 
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 

 
Avaluat la prova de competències de 4t  d’ESO del 2020, el Departament de Tecnologia arran dels 
resultats obtinguts en la competència cientificotecnològica i centrant-se en dos items d’aquesta 
competència: 

A- Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i 
tecnològics. 

B- Interpretar informació de caràcter científic i tecnològic proporcionada en forma de dades i 
proves. 

 
Se’n extrau les següents conclusions: 
 

 Analitzem grup per grup i alumnes que formen part de la matèria de tecnologia com a optativa 

a 4t d’ESO curs 19-20. 
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Grups Alumnes avaluats Nivell 

S4A 6 83,3% amb un NIVELL ALT 

S4B 3 100% NIVEL MITJÀ ALT 

S4C 1 100% NIVEL MITJÀ ALT 

S4D 20 60% 12 ALUMNES NIVELL (ALT-MITJÀ ALT) 
20% 4 ALUMNES NIVELL MITJÀ BAIX 

20% 4 ALUMNES NIVEL BAIX 

S4E 1 NIVELL BAIX 

 

 Dades generals: 

 

ÏTEMS BAIX 
MITJÀ 
BAIX 

MITJÀ 
ALT 

ALT GLOBAL 

Explicar fenòmens naturals  
i aplicacions tecnològiques...... 

14,40% 36,7% 32,2% 16,7% 85,60% 

Interpretar informació 
de caràcter científic i tecnològic....... 

13,30% 17,80% 38,90% 30% 86,70% 

 

 Dels 31 alumnes avaluats d’aquest curs 19-20 el 85% està dintre de la franja de mitja-alta a alta, 
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, mentre a 1r,2n i 3r 
són dues hores. 
 

 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. Tampoc no hi ha que oblidar que la feina realitzada pel professor 
que imparteix el grup de 3r pel curs següent i l’actual professor que imparteix 4t, es fonamental 
per obtenir bons resultats, per tant cal continuar fent una bona selecció del professorat més adient 
tant en 3r com en 4t d’ESO. 

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

 
ANÀLISIS 
 
Els resultats durant el  curs 19-20 a l’Institut Joan Brudieu a 4t ESO en l’àmbit científic-tecnològic 
presenten les següents característiques: 
 
a) En relació a Catalunya: 

 Resultats lleugerament superiors: 85’5% nivell no baix (alt, mitjà-alt, mitjà-baix), 83’3% a 
Catalunya) 

 Promoció poc polaritzada: menys alumnes amb nivell baix (14’4 davant un 16’6 % a 
Catalunya) i alt (18’9 davant un 20’3% a Catalunya) 

 En relació a centres de complexitat els resultats són superiors en major mesura 
 

b) En relació al curs anterior 18-19 
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 Resultats lleugerament superiors: 85’5% nivell no baix davant un 83’6% el curs 18-19 

 Promoció menys polaritzada que l’anterior: menys alumnes amb nivell baix (14’4 davant un 
16’4 % el curs 18-19) i alt (18’9 davant un 20’3% el curs 18-19) 
 

c) Per ítems (tipologia de qüestions) 

 Millora, en línies generals, respecte de Catalunya i el curs anterior 
 
PROPOSTES DE MILLORA 

 
Els resultats per aquest curs els valorem de forma molt positiva. Tenint en compte la situació de 
pandèmia actual i les incerteses de cara al curs vinent, ens sembla adient proposar: 
 

1. Augmentar el treball de tipus competencial. L’editorial Casals amb què treballem aquest 

curs ha renovat els llibres, físics i digitals, de 1r i 3r d’ESO. El curs vinent es renovaran els 
de 2n i 4t d’ESO. La gran varietat de recursos, informacions, activitats, tipus d’avaluacions,... 
pot ajudar en el treball per competències. 
 

2. Consolidar la via telemàtica com a forma de treball alternativa, sempre que les 

necessitats pedagògiques o de seguretat ho aconsellin. Tot això, considerant que la formació 
presencial ha de ser la base del treball docent. Considerem important gaudir de recursos i 
eines no presencials comuns al nostre centre per tal d’ajudar els professors i alumnes en la 
tasca educativa. 

 


