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L’INSTITUT JOAN BRUDIEU

Informació general de l’Institut
L'Institut Joan Brudieu, creat l’any 1933, és l’institut públic d’ensenyament secundari de
referència de la comarca de l’Alt Urgell i es troba situat a la seva capital, la Seu d'Urgell,
ciutat activa, centre de serveis i capital cultural d'una àmplia àrea pirinenca.








Institut Joan Brudieu
Codi Centre: 25004188
Correu electrònic: iesjoanbrudieu@xtec.cat - c5004188@xtec.cat
Web: www.insjoanbrudieu.cat
Telèfon centraleta: (+34) 973 35 04 03
Horari general del centre: 8:45 h. a 21:30h.
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SITUACIÓ ACTUAL

Oferta educativa
Fins al curs 2015-2016, l’Institut Joan Brudieu era l’únic institut públic de la Seu d’Urgell. A
partir d’aquest curs, s’obre un segon institut, l’Institut La Valira, que obliga a repartir
l’alumnat d’ESO entre els dos instituts, la qual cosa fa davallar l’alumnat d’ESO a l’Institut.
L’oferta educativa pública de Batxillerat i de Cicles formatius segueix realitzant-se únicament
a l’Institut Joan Brudieu, amb el nombre d’alumnat força estable, en línies generals.
ALUMNAT
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

ESO
388 43,5%
355 43,3%
336 43,6%
345 45,7%

GRUPS
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

15
14
13
13

ESO
45,5%
42,4%
41,9%
43,3%

BTX
252 28,3%
221 27,0%
210 27,2%
202 26,8%

8
8
8
8

BTX
24,2%
24,2%
25,8%
26,7%

CFM
186 20,9%
165 20,1%
165 21,4%
145 19,2%

7
7
6
6

CFM
21,2%
21,2%
19,4%
20,0%
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1
1
1
0

CFP
7 0,8%
17 2,1%
3 0,4%
0 0,0%

CFP
3,0%
3,0%
3,2%
0,0%

2
3
3
3

CFS
TOTAL
59 6,6% 892
62 7,6% 820
57 7,4% 771
63 8,3% 755

CFS
TOTAL
6,1%
33
96,1%
33
9,7%
31
10,0%
30
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L’oferta d’estudis a l’Institut Joan Brudieu el curs 2019-2020 ha estat aquesta:
Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Nivell
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
Total

Grups
3
3
3
4
13

(S1)
(S2)
(S3)
(S4)

Alumnat
72
88
75
110
345

Batxillerat (BTX): Ciències i Tecnologia; Humanitats i Ciències socials; Arts
Nivell
1r BTX
2n BTX
Total

(B1)
(B2)

Grups
4
4
8

Alumnat
113
89
202

Hum
46
39
85

Cièn/Tecn
41
39
80

Arts
26
11
37

D’entre tots els alumnes, els que cursen BATXIBAC són:
Nivell
1r BTX
2n BTX
Total

(B1)
(B2)

Alumnat
3
6
9

Hum
1
3
4

Cièn/Tecn
0
3
3

Arts
2
0
2

Cicles formatius de grau mitjà (CFM)
Nivell
Sistemes microinformàtics i xarxes
Gestió administrativa
Sistemes microinformàtics i xarxes
Gestió administrativa
Total

1r curs
1r curs
2n curs
2n curs

(SMX1)
(GAD1)
(SMX2)
(GAD2)

Nivell
Cures auxiliars d’infermeria
Atenció persones dependència
Cures auxiliars d’infermeria
Atenció persones dependència
Total

1r curs
1r curs
2n curs
2n curs

(CAI1)
(APD1)
(CAI2)
(APD2)

Grups

5 de 33

SMX
GAD

Grups

Alum

1
1
1
1
4

22
21
30
20
93

Grups

Alum

CAI
APD

CAI

APD

1

30

30

0

0

1

22

21

0

1

2

52

51

0

1

Alumnat

SMX

GAD

22
21
30
20
41

52
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Grups
6

Alumnat
145

Cicles formatius de grau superior (CFS)
Nivell
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Administracions de sistemes informàtics en xarxa
Educació infantil
Educació infantil
Total

1r curs
2n curs
1r curs
2n curs

(DAM1)
(ASIX2)
(EDI1)
(EDI2)

Grups
1
1
0,5
0,5
3

Alumnat
14
18
12
19
63

Professorat
La davallada de grups a l’ESO amb l’obertura de l’Institut La Valira ha provocat també una
davallada en el nombre de professorat d’aquesta etapa educativa.
PROF
ESO-BTX
CF
REL
ACO
2016-17 53 69,7% 18 23,7% 1,5 2,0% 1 1,3%
2017-18 56,5 70,2% 20,5 25,5% 1 1,2% 0 0,0%
2018-19 55 70,1% 19,5 24,8% 1 1,3% 0,5 0,6%
2019-20 52,5 68,6% 19 24,8% 1 1,3% 0,5 0,7%
PROF
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

ESO
i BTX
53,0
56,5
55,0
52,5

CF

REL

18,0
20,5
19,5
19,0

1,5
1,0
1,0
1,0

TOTAL
s/DIV
72,5
78,0
75,5
72,5

USEE
1,5 2,0%
1,5 1,9%
1,5 1,9%
2,5 3,3%

PTT-PQPI TOTAL
1 1,3%
76
1 1,2%
80,5
1 1,3%
78,5
1 1,3%
76,5

Ràtio
Ràtio
Ràtio
TOTAL
ACO USEE PFI
total ESO/BTX CF
amb DIV
76,0
2,197
2,304
1,800
1
1,5
1
80,5
2,364
2,568
1,864
0
1,5
1
78,5
2,435
2,619
1,950 0,5
1,5
1
76,5
2,417
2,500
2,111 0,5
2,5
1
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Ràtio
2,303
2,439
2,532
2,550
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Serveis i projectes que es desenvolupen a l’Institut
Amb el pas dels anys, l’Institut no solament ha anat ampliant la seva oferta educativa, sinó
que també ha anat introduint nous serveis i projectes que permeten configurar la nova
realitat d’un institut del segle XXI, incardinat en l’entorn.

Educació inclusiva
Aula oberta - PIM
AOB
Aula d’acollida
ACO
Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva SIEI
Unitat d’Escolarització Compartida
UEC
Particularitats en la distribució del currículum i dels grups a l’ESO
•

Sempre que hi hagi disponibilitat de recursos humans, per atendre la diversitat, de tres
grups classe oficials es fan quatre grups d’estudi en totes les matèries. Si s’escau un 4t
grup, mirem de fer-ne cinc.
• L’alumnat de primer i de segon d’ESO que requereix atenció més particularitzada
assisteix a l’aula oberta (PIM) per tal reforçar les matèries instrumentals.
• S’atén l’alumnat repetidor i el que no assoleix les competències de primer i de segon
d’ESO.
 A primer d’ESO:
o es realitza una MO de reforç de competències bàsiques.
o es realitza un reforç amb grups molt reduïts de dues hores setmanals.
 A segon d’ESO:
o es realitza una MO de reforç de competències bàsiques.
o es realitza un reforç amb grups molt reduïts d’una hora setmanal.
 A tercer d’ESO:
o es realitza una MO de reforç de competències bàsiques.
o es realitza un reforç amb grups molt reduïts d’una hora setmanal.
• A la matèria d’idioma (anglès) es realitzen grups de nivell sempre que els recursos i
l’organització ho permeti.
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Projecte de Llengües estrangeres a 1r ESO:

•

1LE i 2LE: Des del curs 2017-2018 l’Institut opta per una distribució diferenciada de les
hores oficials de Llengua estrangera (les 3h de 1LE i les 2h de 2LE) per tal que tot
l’alumnat que entra a Secundària pugui fer, almenys, 2 hores de Llengua anglesa i 2
hores de Llengua francesa. Per a la cinquena hora, l’alumnat s’agruparia a partir de la
seva adscripció a l’hora de la matrícula a la llengua que ha triat com a 1LE. En aquesta
hora, l’alumnat amb més dificultats seria atès amb una matèria de Reforç instrumental,
aliè a la matèria de Llengua estrangera.
És a partir de 2n d’ESO que l’alumnat triaria si opta per a la possibilitat de fer Francès
com a 1LE o com a 2LE.
Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4
1 LE
Llengua anglesa (A)
1 LE
Llengua francesa (F)

A
F

A
F

F
A

F
A

Hora 5

A+
F+

Reforç

•

Projecte de Llengües estrangeres a 2 ESO:

Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4
1 LE
Llengua anglesa (A)
1 LE
Llengua francesa (F)

A
F

A
F

A
F

A
F

Hora 5

Hora 6

F
A

F
A

Reforç

•

A partir del curs 2018-2019, hi ha 3 grups oficials, que internament es converteixen en
4 grups en totes les matèries.
A 2n d’ESO, l’alumnat segueix impartint dues llengües: Francès i Anglès. A diferència
de 1r d’ESO, l’alumnat ha de triar quina és la seva 1LE i imparteix 4h. L’altra llengua
esdevé 2LE, a raó de 2h setmanals, en la franja de les optatives. En aquesta franja de
2h, l’alumnat amb més dificultats seria atès amb una matèria de Reforç instrumental,
aliè a la matèria de Llengua estrangera.

Reforç

•

Tractament de temes transversals
• Les activitats del Pla d’Acció Tutorial han de dur al desenvolupament integral de
l’alumnat. D’entre elles, n’excel·leixen les xerrades que tracten temes transversals i que
s’imparteixen d’acord amb l’edat de l’alumnat i el nivell que estudia (ESO, Batxillerat,
Cicles Formatius), amb la col·laboració, entre d’altres, dels Mossos d’Esquadra, dels
Serveis mèdics i d’infermeria del CAP de la Seu d’Urgell, dels Tallers per a Joves,
coordinats per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, etc:
 Sexualitat
 Coeducació i igualtat de gènere
 Salut
 Educació viària
 Internet segura
 Solidaritat
 Orientació acadèmica i professional
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Serveis
Batxillerat
Cicles Formatius
Curs de preparació a les proves d’accés
Curs de formació a les proves d’accés
CFM Cures auxiliars d’infermeria
Centre de Servei d'assessorament CFM Atenció a les persones en situació de
dependència
en l'FP
CFM Sistemes microinformàtics en xarxa
Reconeixement / Validació
experiència laboral
CFM Gestió administrativa
CFS Educació infantil
Programa Acredita’t
CFS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
CFS Administració de sistemes informàtics en xarxa
FP Dual
CFS Administració de sistemes informàtics en xarxa
Proves d’accés a CFM
(des del curs 2006-2007)
Proves d’accés a CFS
(des del curs 2006-2007)
Institut formador del pràcticum del màster en formació del professorat (des del 2009)
Institut d’Atenció a la Pràctica Esportiva: Piragüisme i Esquí de Fons (des del 2005)
Centre de suport
de l’INS Obert de Catalunya
(des del 01-05-2008)

Acreditacions oficials d’empreses
CISCO Networking Academy Program (CNAP)
punteres en el món informàtic
Projectes de l’Institut
Xarxa Europea d’Escoles
Promotores de Salut
Educació per a la salut
Salut i Escola
Convivència i mediació escolar
Escoles verdes
Programes
Educació ambiental
d’Innovació
eduCAT2.0 – Institut digital
Educativa
i Pedagògica Programa d’innovació pedagògica
d’orientació educativa per a l’aprenentatge
competencial orientador
Programa Avancem: ensenyament
i aprenentatge integrat de les llengües
Programa experimental de suport
a la certificació de llengües

«Consulta Jove»
«Mediació escolar»

Xarxa Europea d’Escoles
Promotores de Salut
Educació per a la salut
Programes
Salut i Escola
«Consulta Jove»
d’Innovació
Convivència i mediació escolar «Mediació escolar»
Educativa
Escoles verdes
Educació ambiental
eduCAT2.0 – Institut digital
Pla Educatiu d’Entorn Pla Esport a l’Escola: Esport al Pati

9 de 33

Projecte de direcció 2020-2024 Institut Joan Brudieu

Xavier Falcó i Gres

Projecte per a la Millora
de la Qualitat dels centres
Educatius Públics (PMQCE)

Projecte de Qualitat
i Millora Contínua (PQiMC)
Concurs informàtic
per a alumnes
i professorat

ProgramaME
Formació per a l’ús didàctic de les noves tecnologies
Instinet – Aules netes i educades
Atenció a la diversitat a l’INS
Intercanvis nacionals i internacionals

Mobilitat en pràctiques
Mobilitat en estudis

Projectes Erasmus+
Programa EUROMANIA
Projecte First LEGO League
Programa Catalunya – Québec
Altres
GEP: Grup d’Experimentació lingüística
Projecte SCAP a S1 i S2 “Endreçar i acompanyar”
Programa BATXiBAC
Projecte Camiescola
Programa Mschools
Llengua i cultura portugueses a l’Institut
Setmana d’orientació acadèmica i professional
Fira i mostra de petits i joves emprenedors
Coral i orquestra de l’Institut
Servei Comunitari
Mobilitat FP
Projectes ERASMUS+

La voluntat de participar l’Institut Joan Brudieu en tot el seu conjunt al Projecte
de Qualitat i de Millora Contínua (PQiMC) ha suposat, a més de poder obtenir,
el curs 2009-2010, la certificació ISO 9001 de gestió de la qualitat, atorgada
per l’empresa certificadora Applus, renovada en tres ocasions: el curs 20122013, el curs 2015-2016 i el curs 2018-2019, la inclusió de l’Institut a diversos
altres plans i programes.
El pas següent, amb el qual s’està treballant, a part d’afiançar la certificació
ISO 9001, és el de certificar-se en el model e2CAT de gestió de l'excel·lència.
Té l'objectiu d'ajudar els centres educatius a assolir resultats excel·lents de
manera sostinguda, mitjançant l'organització, gestió i desenvolupament d'accions en un
conjunt de dimensions o eixos i l'aplicació de diferents eines: el mateix model, els principis
d'excel·lència, la lògica REDAR, l'autoavaluació i la memòria de contrast.
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DIAGNOSI DE CENTRE

El Manual d’Indicadors de l’Institut Joan Brudieu aglutina tots els indicadors, propis i els que
sol·licita la Inspecció educativa, que permeten, amb el seu estudi i la seva lògica incidència
en el temps, veure les tendències naturals de l’activitat de l’Institut, dilucidar si són positives
i/o negatives i, en qualsevol dels casos, incidir amb propostes de millora, pragmàtiques i
reals.

Indicadors bàsics
D’entre tots els indicadors, ens fixem en uns de concrets.
I-C02-01 – Índex alumnat que promociona a ESO i BTX

•
•

En conjunt, les dades de promoció són bones. Hi ha tendència alcista als cursos de S1
i S2; a S3, però la tendència és molt lineal, imperceptiblement a la baixa.
A B1, en canvi, hi ha hagut una disminució, i encara no s’ha arribat a l’objectiu desitjat
(ara manquen ben bé vuit punts percentuals), que concorda, si fa no fa, amb la mitjana
a Catalunya.

I-C02-02 – Índex alumnat que es gradua a ESO – BTX – FP
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A ESO, índex de qualitat, tot i que hi ha hagut disminució del percentatge de graduats,
però es manté tendència alcista.
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A BTX hi ha hagut disminució de graduats, s’està per sota de l’objectiu, i la tendència,
tot i que plana, inicia un imperceptible descens. Quant a l’excel·lència de BTX, hi ha
hagut augment d’alumnat amb qualificació igual o superior a 8,75 (susceptible de
participar, si escau, als Premis Extraordinaris de Batxillerat) i amb qualificació igual o
superior a 9 (amb possibilitats de rebre Matrícula d’Honor).
A l’FP, segons el cicle (CAI, GAD i EDI), tenen resultats de qualitat, amb tendències
alcistes; mentre que la resta, tenen encara força marge de millora.

I-C02-04 – 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)
I-C02-05 – 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)
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Quant a alumnat situat a les franges mitjana- baixa, mitjana- alta i alta:
o La matèria de Català ha estat molt anivellada al llarg dels anys.
o La matèria de Castellà porta dos anys amb tendència a la baixa, per sota de la
mitjana de Catalunya.
o La matèria d’Anglès, tot i que per sota dels resultats mitjans de Catalunya,
comença a contemplar una tendència a l’alça.
o La matèria de Francès, que presentava sempre uns molt bons resultats, porta dos
anys en què ha entrat en una tendència a la baixa, amb resultats molt per sota de
la mitjana catalana (al curs 1819, hi ha una diferència percentual de gairebé 25
punts).
o La matèria de Matemàtiques obté resultats molt similars als resultats mitjans de
Catalunya, tot i que encara per sota, però amb tendències positives i a l’alça.
o La matèria Cientificotecnològica ha estat molt anivellada al llarg dels anys, amb
uns resultats gairebé idèntics a la mitjana catalana al curs 1819.
Quant a alumnat situat a la franja alta:
o La matèria de Català ha estat molt anivellada al llarg dels anys i porta dos anys
superant la mitjana catalana.
o La matèria de Castellà porta dos anys amb tendència a la baixa, per sota de la
mitjana de Catalunya. El curs 1819 la franja de qualitat està 18 punts percentuals
per sota de la mitjana.
o La matèria d’Anglès, tot i que per sota dels resultats mitjans de Catalunya, ha fet
un creixement de gairebé 13 punts percentuals en aquesta franja respecte a l’any
passat.
o La matèria de Francès, que presentava sempre uns molt bons resultats, porta dos
anys en què ha entrat en una tendència a la baixa, amb nuls resultats en aquesta
franja d’excel·lència.
o La matèria de Matemàtiques obté resultats que sempre estan lleugerament per
sota dels resultats mitjans de Catalunya, però conserva una franja d’excel·lència
que sempre es troba entre el 20% i el 30%, tot i que al curs 1819 s’arriba al seu
percentatge més baix (20,8%).
o La matèria Cientificotecnològica ha estat molt anivellada al llarg dels anys, amb
uns resultats que superen en 1,4% la mitjana catalana del curs 1819.
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I-C02-07 – Índex d’alumnat que accedeix a Universitat (amb PAU i Baccalauréat)

•

Resultats positius, que superen sempre l’objectiu previst d’obtenir uns resultats
satisfactoris que superin el 95%.

I-C02-08 – Rendiment acadèmic de l’ESO --- I-C02-09 – Rendiment acadèmic del BTX --I-C02-10 – Rendiment acadèmic de l’FP
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ESO: Aquesta dada apareix directament a l’aplicatiu d’Inspecció.
o És el resultat de la següent fórmula: 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.
o El rendiment acadèmic a l’ESO va a la baixa i a 3,51 punts de diferència de la
mitjana catalana.
BTX: Aquesta dada apareix directament a l’aplicatiu d’Inspecció.
o És el resultat de la següent fórmula: 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.
o El rendiment acadèmic al BTX és superior a la mitjana catalana en 2 punts
percentuals.
FP: Aquesta dada es comptabilitza a partir del percentatge d’UF aprovades respecte a
les avaluades.
o En general, els resultats són de qualitat. A SMX s’ha millorat. A APD i EDI
s’ha disminuït. I a ASIX hi hagut una gran disminució.

I-C03-01 – Grau de satisfacció de l’alumnat, de la família i del professorat pel servei global
del centre
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En el seu conjunt el resultat, el criteri d’acceptació del qual ha de ser igual o superior a
7, és pertinent. En el darrer curs 1819, hi ha hagut un augment de la mitjana dels
resultats dels tres col·lectius enquestats.
Si comparem amb la mitjana global que donen els centres que es troben al PQiMC,
existeixen dades de l’Institut Joan Brudieu que es troben per sota de la mitjana
d’aquests centres arreu de Catalunya. És el cas concret de la satisfacció global de les
famílies i de la satisfacció global de l’alumnat de CFS; i sobretot, de la satisfacció global
de l’alumnat de BTX, en què es troba la màxima diferència en gairebé 2 punts
percentuals.

I-S01-01 – Índex d’abandonament d’estudis a ESO, BTX i primers cursos d’CFM i CFS
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A ESO, la mitjana és de qualitat, tot i que cal incidir a S2 i S4 en què
circumstancialment hi ha un augment de 0,3% i 0,4%, respectivament, sobre l’objectiu.
En general, a l’ESO l’abandonament és gairebé nul o imperceptible.
A BTX, la mitjana presenta un lleuger augment de l’objectiu, sobretot pels
abandonaments que hi ha hagut a B1, tot i que inferiors a les del curs passat. El curs
1617, a B1, hi va haver una promoció amb uns percentatges de gran abandonament.
A 1r curs de CFM, la mitjana és de qualitat. A SMX, CAI i APD hi ha hagut reducció;
però a GAD hi ha hagut augment d’abandonaments. Si comparem amb la mitjana
global que donen els centres que es troben al PQiMC, les dades de l’Institut Joan
Brudieu, en el seu conjunt, es troben per sota de la mitjana d’aquests centres arreu de
Catalunya, en gairebé 2,3 punts percentuals.
A 1r curs de CFS, la mitjana és de qualitat. S’ha reduït a EDI i s’ha baixat a ASIX. Si
comparem amb la mitjana global que donen els centres que es troben al PQiMC, les
dades de l’Institut Joan Brudieu, en el seu conjunt, es troben per sota de la mitjana
d’aquests centres arreu de Catalunya, en gairebé 7,5 punts percentuals.

I-S02-01 – Índex d’inserció laboral i de continuïtat formativa a FP
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Les dades, tot i tenir una tendència igualada, mostren una disminució important del
23,81% en la inserció laboral, amb un 28,75% d’inserció (52,56%, el c/1617).
o CFM: Majoritàriament les dades estan per damunt de la mitjana de Catalunya,
a excepció del curs 1718, que hi va haver un 21,6%.
o CFS: Tot i una tendència igualada, hi ha anys en què les dades es troben per
sota de la mitjana catalana.
El 72,50% de graduats opta per continuar estudiant. Això representa un augment del
7,12% en la continuïtat formativa respecte de l’any anterior, tot i presentar una
tendència igualada al llarg dels anys.
o CFM: L’any que hi ha davallada en la inserció laboral, hi ha augment en la
continuïtat formativa. El curs 1718, un 78,43% enfront del 21,6%.
o CFS: L’any que hi ha davallada en la inserció laboral, hi ha augment en la
continuïtat formativa. El curs 1718, un 72,50% enfront del 28,75%.
Inserció laboral: suma dels resultats d’estudio i treballo i dels d’estic treballant de
l’enquesta.
Continuïtat formativa: suma dels resultats de continuo estudiant i dels d’estudio i
treballo de l’enquesta.
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Anàlisi DAFO

Factors interns

FORTALESES (F)







DEBILITATS (D)

Bon funcionament general del centre.
Adequada estructura organitzativa per a
la coordinació i tractament de la
diversitat.
Equipaments que permeten un avenç
important en l’ús de la cultura digital.
Convivència al centre.
Projectes d’innovació educativa,
interdisciplinaris.



Implicació desigual per part del professorat
en programes d’innovació i projectes.
Manca de recursos econòmics.
Alt percentatge de professorat amb poca
estabilitat al centre.





Factors externs

OPORTUNITATS (O)






AMENACES (A)

Bona percepció del centre i del seu
projecte educatiu a la comarca.
Bona relació amb tots els agents externs:
ajuntament, CAP, Mossos, entitats
culturals, empreses...
Aprofitar els projectes que el centre
desenvolupa per implicar encara més
tota la comunitat educativa.
Millora de les llengües amb les mobilitats
internacionals.




Forta mancança de recursos econòmics
Canvis normatius i legislatius constants
Canvis de plantilla anual.



Factors interns

OPORTUNITATS (O)
AMENACES (A)

Factors externs

FORTALESES (F)

DEBILITATS (D)

Estratègies ofensives (FO)

Estratègies adaptatives (DO)









El bon funcionament projecta una
bona imatge del centre.
Ús dels equipaments per a les
activitats internes i externes d’entitats
de l’entorn.
La millora de l’ús competencial de
llengües afavoreix la implementació
dels programes d’innovació



L’alt percentatge de professorat amb
poca estabilitat al centre proporciona
incorporacions de nou professorat amb
noves iniciatives.
La bona percepció del centre i del seu
projecte educatiu no es veu afectada per
la manca de recursos econòmics.

Estratègies defensives (FA)

Estratègies de supervivència (DA)







Aprofitament dels pocs recursos
econòmics per mantenir el bon
funcionament del centre.
Continuïtat del programes d’innovació
malgrat els canvis de professorat i els
canvis normatius i legislatius
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Oferiment de continuïtat al professorat
per compensar la poca estabilitat docent
al centre.
L’oferta de formació contínua al
professorat per motivar la implicació en
els projectes d’innovació.
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OBJECTIUS I ACTUACIONS PER AL PERÍODE 2020-2024

És ben entès que la tasca principal de la direcció d’un centre educatiu és la “bona gestió del
dia a dia”. En el marc institucional del PEC, durant els pròxims quatre cursos, amb la
participació de la comunitat educativa i el treball de l’equip directiu, volem seguir apropantnos als objectius estratègics del Departament d’Ensenyament (millorar els resultats
educatius i millorar la cohesió social) i a l’objectiu estratègic propi de l’Institut, molt lligat a
la realitat del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (millorar la confiança dels grups
d’interès: alumnat, famílies, empreses), a través de l’acostament del centre educatiu al
seu entorn, potenciant la solidaritat i el respecte i l’equitat i la igualtat d’oportunitats entre tots
els membres de la comunitat educativa; fomentant el treball coordinat entre els equips
docents i també amb el personal no docent, i realitzant una gestió transparent dels recursos
materials i humans.
Totes les estratègies i activitats del Projecte de Direcció són importants, però algunes
incideixen molt directament en la consecució dels objectius estratègics i exigeixen per a la
seva realització el treball de tots. Per tant, hi hem de posar molta cura i molts esforços.
Sobretot en el primer i més complicat objectiu, el de millorar els resultats educatius. Però
també és cert que és la gran tasca a què ens veiem tots immersos en la nostra tasca del dia
a dia. Per assolir aquest gran objectiu hem de fer petits avenços en diversos fronts per
aconseguir al final la millora considerada. Cal creure que per aconseguir un vertader progrés
en els resultats acadèmics és imprescindible una millora en els instruments. Per això ens
caldrà, conjuntament, posar èmfasi en els instruments, tot cercant mesures que condueixin a
millorar l’expressió oral i escrita del nostre alumnat, la seva comprensió lectora i la resolució
òptima de problemes.
Després de realitzar la diagnosi del centre, d’analitzar en profunditat totes les dades, així
com de l’avaluació de centre feta per la Inspecció educativa i de les auditories internes i
externes, es determinen les estratègies per a aconseguir el objectius, els propòsits i les
intencions establerts.
Millorar els resultats acadèmics


Promoure estratègies metodològiques a l’aula per al desenvolupament de les
competències de l’alumnat
o Unificació de criteris d’avaluació competencial entre els diferents equips
docents.
o Necessitat de cercar metodologies que afavoreixin un aprenentatge més
competencial, útil i significatiu per a l’alumnat.
 Currículum bimodal
 Projectes cooperatius
 Aprenentatge-servei a l’aula
o Necessitat de millorar la competència lingüística de l’alumnat en les llengües
de l’Institut i de millorar, també, les competències matemàtica i
cientificotecnològica.
o Potenciar un alumnat més motivat i implicat en el seu propi procés
d’aprenentatge: aplicació de l’autovaluació i la coavaluació de l’alumnat.



Augment de la coordinació pedagògica i la comunicació del professorat en relació
amb la dinàmica escolar.
o Establir punts d’acord en la metodologia del treball d’equips docents.
o Impulsar l’intercanvi d’experiències didàctiques entre el professorat (bones
pràctiques).
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Implementar reunions de coordinació interdepartamentals que afavoreixin
acords transversals quant a competències bàsiques: programar eixos
transversals del currículum, unitats didàctiques interdisciplinàries.

Millorar la cultura digital com a necessitat d’actualització metodològica.
o Millorar la competència digital docent amb formació entre iguals i generant
espais per compartir experiències, a partir de les necessitats i dels
coneixements dels diferents membres..
o Avaluació de la competència digital de l’alumnat al llarg de l’etapa
o Facilitar al professorat la creació d’entorns virtuals d’aprenentatge (Moodle)
de treball amb alumnat.

Millorar la cohesió social


Disseny i aplicació d’estratègies participatives: cal augmentar la participació
o Potenciar el sentiment de pertinença al centre de tota la comunitat educativa
o Augment del paper de les delegades i delegats de curs i promoció de la Junta
de Delegades i Delegats amb reunions periòdiques per intercanviar
informacions i opinions relacionades amb la dinàmica del centre i que fomenti
la participació i implicació de l’alumnat a l’Institut.
o Potenciar l’acció tutorial i els processos d'orientació personal i acadèmica
o Potenciar els intercanvis internacionals d’alumnat
o Consolidar i promoure la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina
bàsica en la gestió del conflicte
o Potenciar i fomentar la participació en projectes: AVANCEM, SCAP, etc
o Potenciar el consell de delegats tot incrementant la seva participació en el
desenvolupament de les activitats del centre i com a conductor de les idees i
propostes dels alumnes.
o Seguir fomentant la participació de l’alumnat en premis i concursos.

Millorar la millorar la confiança dels grups d’interès: alumnat, famílies, empreses



Aprofundir en la qualitat: camí cap a l’excel·lència (certificació i contrast)
o Manteniment i consolidació de la certificació en la norma ISO 9001:2015
o Arribar a certificar l’institut en model d’excel·lència (model e2cat +300).
Millorar la projecció externa de l’Institut davant la comunitat educativa, institucions,
empreses i entorn.
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DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS

Objectius i Estratègies
Objectius

Centre: INSTITUT JOAN BRUDIEU (25004188)
La Seu d'Urgell
3. Millorar la confiança dels grups
2. Millorar la cohesió social
d'interès (alumnat, famílies,
empreses)

1. Millorar els resultats educatius
Estratègies
1.1 Promoure estratègies
metodològiques a l’aula per al
desenvolupament de les
competències de l’alumnat
1.2 Millorar la competència
lingüística de l’alumnat en les
llengües de l’Institut
1.3 Millorar les competències
matemàtica i
cientificotecnològica
1.4 Millorar la cultura digital com a
necessitat d’actualització
metodològica
1.5 Potenciar la coordinació
pedagògica i la comunicació
del professorat en relació amb
la dinàmica escolar
1.6 Millorar l’atenció a la diversitat
en el centre

2.1 Potenciar els intercanvis
internacionals d’alumnat

3.1 Aprofundir en la qualitat: camí
cap a l’excel·lència
(certificació i contrast)

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

3.2 Millorar la projecció externa de
l’Institut davant la comunitat
educativa, institucions,
empreses i entorn

2.3 Potenciar l’acció tutorial i els
processos d'orientació
personal i acadèmica
2.4 Reduir l’absentisme i
abandonament escolar
2.5 Consolidar i promoure la
mediació escolar i la cultura
del diàleg com a eina bàsica
en la gestió del conflicte
2.6 Potenciar i fomentar la
participació en projectes

Activitats i Indicadors
Objectiu estratègic 1: Millorar els resultats educatius
OBJECTIU
ESTRATÈGIC 1

Millorar els resultats educatius

PERÍODE:
2020/24

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador pedagògic

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.1

ESTRATÈGIES
Promoure estratègies metodològiques a l’aula per al desenvolupament de les competències de l’alumnat
Millorar la competència lingüística de l’alumnat en les llengües de l’Institut
Millorar les competències matemàtica i cientificotecnològica
Millorar la cultura digital com a necessitat d’actualització metodològica
Potenciar la coordinació pedagògica i la comunicació del professorat en relació amb la dinàmica escolar
Millorar l’atenció a la diversitat en el centre

ESTRATÈGIA
Promoure estratègies metodològiques a l’aula per al desenvolupament de les
competències de l’alumnat
ACTIVITATS

1.1.1
1.1.2

Unificació de criteris d’avaluació competencial entre els diferents equips docents.
Aplicació de l’autoavaluació i coavaluació per tal que l’alumnat participi del procés
avaluatiu
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ESTRATÈGIA
Millorar la competència lingüística de l’alumnat en les llengües de l’Institut
Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

ACTIVITATS
1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.3

Programa «AVANCEM: Ensenyament i aprenentatge integrat de les llengües»:
foment d’un ensenyament de les llengües competencial i plurilingüe, que parteixi del
consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de
projectes d’aula en què participen diverses llengües.
Planificació de la incorporació d’activitats d’expressió a totes les matèries
Promoció d’activitats complementàries on la llengua vehicular sigui una llengua
estrangera

Disseny de projectes STEAM a l’ESO a partir de reunions interdepartamentals
Planificació de petits projectes interdisciplinaris a l’ESO
Implementació de la robòtica

1.4

ESTRATÈGIA
Millorar la cultura digital com a necessitat d’actualització metodològica

Facilitar al professorat la creació d’entorns virtuals (Moodle) de treball amb alumnat
Garantir un manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura informàtica
Millorar la competència digital docent amb formació entre iguals i generant espais per
compartir experiències, a partir de les necessitats i dels coneixements dels diferents
membres.
Disseny i desplegament d’un pla d’estratègia digital de centre
Avaluació de la competència digital de l’alumnat al llarg de l’etapa

1.5.2
1.5.3

1.6

ESTRATÈGIA
Millorar l’atenció a la diversitat en el centre

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

ACTIVITATS

1.6.2

X

Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

Establir punts d’acord en la metodologia del treball d’equips docents i impulsar
l’intercanvi d’experiències didàctiques entre el professorat (bones pràctiques)
Seguiment dels acords i mesures preses en les reunions d’equips docents
Treball en equip de nivell per generar unitats didàctiques interdisciplinàries

1.6.1

X

ESTRATÈGIA
Potenciar la coordinació pedagògica i la comunicació del professorat en relació amb la
dinàmica escolar
ACTIVITATS

1.5.1

X

Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

ACTIVITATS

1.5

X

Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.4.4
1.4.5

X

ESTRATÈGIA
Millorar les competències matemàtica i cientificotecnològica
ACTIVITATS

1.4.1
1.4.2
1.4.3

X

Seguir implementant mecanismes i protocols per treballar dins l’aula amb l’alumnat
que necessitat una adaptació específica
Mantenir actualitzades i compartides a tot l’equip docent les dades dels PI

X

X

X

X

X

X

X

X

INDICADORS
OBJECTIU ESTRATÈGIC #1
Característiques de qualitat
L’objectiu serà de qualitat si es milloren els resultats educatius facilitant l’èxit escolar de l’alumnat a totes les
etapes i nivells.
Els indicadors associats a l’Objectiu #1 són els següents
C02-01
C02-04
C02-02
C02-05
C02-03
C02-06
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C02-08
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C02-10
C02-13
S02-01
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Codi

Denominació

Criteri
Acceptació

I-C02-01
(Inspecció)

Índex alumnat ESO – BTX – FP que
promociona










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










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

1r T

Igual o superior a 85%

1r T





I-C02-02
(Inspecció)

Indicador inspecció.
 Promoció de S1 – S2 – S3.
 Promoció de B1
Indicador qualitat.
 Tots els primers cursos d’FP (CFM –
CFS)

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 comunicacions
Sanitat
Serveis socioculturals




Informàtica i comunicacions
Serveis socioculturals

Quan

 CFS: Graduació per cicles de famílies
I-C02-03
(Inspecció)

Índex de superació de matèries ESO – BTX:







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)







I-C02-05
(Inspecció)

Competència lingüística: llengua catalana
Competència lingüística: llengua castellana
Competència lingüística: llengua anglesa
Competència lingüística: llengua francesa
Competència matemàtica
Competència cientificotecnològica

Índex d’alumnes que participen a la prova
de competències de 4t d’ESO amb correcció
externa







I-C02-07
(Inspecció)
I-C02-08
(Inspecció)

Competència lingüística: llengua catalana
Competència lingüística: llengua castellana
Competència lingüística: llengua anglesa
Competència lingüística: llengua francesa
Competència matemàtica
Competència cientificotecnològica

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)







I-C02-06
(Inspecció)

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

Competència lingüística: llengua catalana
Competència lingüística: llengua castellana
Competència lingüística: llengua anglesa
Competència lingüística: llengua francesa
Competència matemàtica
Competència cientificotecnològica

Índex d’alumnat que accedeix a Universitat
(amb PAU i Baccalauréat)
Rendiment acadèmic de l’ESO
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Català: ≥ 90
Castellà: ≥ 90
Anglès: ≥ 85
Francès: ≥ 95
Matemàtiques: ≥ 85
Cientificotecnològic: ≥ 85

1r T








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

1r T








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

1r T

Igual o superior a 95

1r T

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
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Codi

Denominació

Criteri
Acceptació

Quan

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

I-C02-10
(Inspecció)

Rendiment acadèmic de l’FP
 CFM: per cicles de famílies













Administració i Gestió
Informàtica i comunicacions
Sanitat
Serveis socioculturals

 CFS: per cicles de famílies



I-C02-13





Codi
I-S02-01

1r T

Informàtica i comunicacions
Serveis socioculturals

Grau de satisfacció de l’alumnat, de la
família i del professorat amb els resultats
d’aprenentatge


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

Igual o superior a 70

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?

Denominació
Indicador inspecció. 2. Resultats.
2.23 FP: Inserció laboral
 Alumnat de CFM - Alumnat de CFS

Criteri Acceptació
•
Inserció laboral
 CFM: ≥ 40
 CFS: ≥ 60

Quan
1r T

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

•

Continuïtat
formativa
 CFM: ≥ 50
 CFS: ≥ 30

Índex d’inserció laboral i de continuïtat formativa a FP

Objectiu estratègic 2: Millorar la cohesió social
OBJECTIU
ESTRATÈGIC 2

Millorar la cohesió social

PERÍODE:
2020/24

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Cap d’estudis

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ESTRATÈGIES
Potenciar els intercanvis internacionals d’alumnat
Potenciar el sentiment de pertinença al centre de tota la comunitat educativa
Potenciar l’acció tutorial i els processos d'orientació personal i acadèmica
Reduir l’absentisme i abandonament escolar
Consolidar i promoure la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte
Potenciar i fomentar la participació en projectes
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ESTRATÈGIA
Potenciar els intercanvis internacionals d’alumnat
ACTIVITATS

2.1.1
2.1.2

Realitzar intercanvis i programes de mobilitat d’alumnat i professorat Erasmus+
Promoure les pràctiques de formació professional en empreses a l’estranger

2.2

ESTRATÈGIA
Potenciar el sentiment de pertinença al centre de tota la comunitat educativa
ACTIVITATS

2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4
2.2.5

2.3

Consolidar i/o ampliar activitats fora de l’aula que facilitin el coneixement d’altres
alumnes de grups, nivells, etc (Coral i orquestra, Esport al pati, activitats
interdepartamentals, Sant Jordi, xerrades internivells, etc)
Promoure la participació d’alumnat en concursos, competicions i altres iniciatives
intercentres
Augment del paper de les delegades i delegats de curs i promoció de la Junta de
Delegades i Delegats amb reunions periòdiques per intercanviar informacions i
opinions relacionades amb la dinàmica del centre i que fomenti la participació i
implicació de l’alumnat a l’Institut.
Treballar de forma grupal la col·laboració i participació en projectes solidaris amb
entitats (Servei comunitari)
Realitzar exposicions temporals internes i/o externes de les feines realitzades per
l’alumnat

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.4

Realitzar activitats transversals d’orientació acadèmica, laboral i professional previstes
en cada nivell educatiu.
Participar com a centre pilot en el Programa Xcelence, de la Fundación Bertelsmann,
per aconseguir una orientació professional integral i de qualitat.
Realitzar un pla d’acció tutorial a l’FP a partir de l’hora de tutoria lectiva obligatòria a
tots els grups d’FP
Potenciar les competències socioemocionals
Seguir treballant aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de
sexualitat.

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

2.5

Millorar els mecanismes de detecció per a la reorientació acadèmica-professional de
l’alumnat que ho requereixi
Millorar l’orientació acadèmica-professional del futur alumnat de BTX i FP
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)
Reunions periòdiques amb els serveis externs del Centre (EAP, SS.SS., ...)
Seguiment de protocols de prevenció de l’absentisme

2.5.2
2.5.3

X
X

X
X

Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

ESTRATÈGIA
Consolidar i promoure la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en
la gestió del conflicte
ACTIVITATS

2.5.1

X
X

ESTRATÈGIA
Reduir l’absentisme i abandonament escolar
ACTIVITATS

2.4.1

X
X

ESTRATÈGIA
Potenciar l’acció tutorial i els processos d'orientació personal i acadèmica
ACTIVITATS

2.3.1

Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

Promoció de la mediació al centre per tal de reduir del nombre d’incidències disruptives
a l’aula
Difusió del projecte de convivència del centre i del servei de mediació (web)
Potenciar les habilitats i competències necessàries per a la gestió positiva dels
conflictes
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A1 A2 A3 A4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projecte de direcció 2020-2024 Institut Joan Brudieu

2.6

Xavier Falcó i Gres

ESTRATÈGIA
Potenciar i fomentar la participació en projectes i serveis
Marqueu el curs
adient
A1 A2 A3 A4

ACTIVITATS
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Participació en Projectes d’Innovació: AVANCEM, SCAP, Currículum bimodal, etc.
Seguir implementant el Projecte Escola Verda
Foment de l’intercanvi de bones pràctiques educatives
Reforçar el Servei d’FP: assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

INDICADORS
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
Els indicadors associats a l’Objectiu #2 són els següents:
C01-12
C02-11
C02-12

Codi
I-C01-12

C02-14

Denominació
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?

S01-01

Criteri
Acceptació

Quan

Igual o
superior a 7,8

1r T

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

1r T

Igual o
superior a 65

1r T

 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-C02-11
(Inspecció)

I-C02-12
(Inspecció)

Absències alumnat superior al 10% (JUST i NO justificades)




Absències alumnat superior al 25% (justificades i NO
justificades)



I-C02-14

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: 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)


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?

29 de 33

1r T

Projecte de direcció 2020-2024 Institut Joan Brudieu

Codi

Xavier Falcó i Gres

Denominació

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





Criteri
Acceptació

Quan







Trimestral i
dada final a
FdC

S1-S2: Inferior a 1
S3-S4: inferior a 1
B1-B2: inferior a 5
CFM: inferior a 15
CFS: inferior a 10

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.

Objectiu estratègic 3: Millorar la confiança dels grups d’interès
OBJECTIU
ESTRATÈGIC 3

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

PERÍODE:
2020/24

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador/a de qualitat

3.1
3.2

3.1

ESTRATÈGIES
Aprofundir en la qualitat: camí cap a l’excel·lència (certificació i contrast)
Millorar la projecció externa de l’Institut davant la comunitat educativa, institucions, empreses i entorn

ESTRATÈGIA
Aprofundir en la qualitat: camí cap a l’excel·lència (certificació i contrast)
ACTIVITATS

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Manteniment i consolidació de la certificació ISO 9001:2015
Certificació model e2cat: formació en la xarxa d’excel·lència
Certificació model e2cat: realització d’autoavaluació de centre
Certificació model e2cat: redacció de memòria +300
Certificació model e2cat: contrast d’excel·lència e2cat

3.2

ESTRATÈGIA
Millorar la projecció externa de l’Institut davant la comunitat educativa, institucions,
empreses i entorn
ACTIVITATS

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Realització de Jornades tècniques i altres activitats (Treballs i Projectes de síntesi)
amb participació de l’entorn empresarial, acadèmic i l’administració local.
Foment de l’FP de l’Institut a l’àrea empresarial de l’entorn, a partir de l’augment de la
borsa d’empreses amb les quals se signen convenis d’FCT
Manteniment del grau de satisfacció de les empreses col·laboradores de l’FCT i de
l’FP Dual
Actualització constant de la pàgina web com a presentació i porta d’entrada de l’Institut
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INDICADORS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3
Característiques de qualitat
L’objectiu serà de qualitat si millorem el grau de satisfacció de l’alumnat, famílies, professorat i empreses
Els indicadors associats a l’Objectiu #3 són els següents:
C03-01

Codi

Denominació

Criteri
Acceptació

Quan

I-C03-01

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

La mitjana ha de ser igual o
superior a 7

3r T





6

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?

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE I LIDERATGE DISTRIBUÏT

Els instituts de secundària amb estudis d’ESO, Batxillerat i Formació Professional són
sistemes complexos on interactuen diferents grups de persones amb interessos diversos, en
una realitat canviant i sotmesos a una pressió
intensa per assolir una millora de resultats, així
com altres demandes socials i del propi
Departament. Cal liderar el projecte educatiu cap
a uns objectius comuns i compartits. Aquest
lideratge ha d’estar impulsat des de la direcció,
de forma compartida amb tot l’equip directiu, i
estendre’l al claustre de professorat i a altres
membres de la comunitat educativa, mitjançant
un treball en equip que fomenti el lideratge
distribuït.
Cal fomentar el creixement professional dels professionals que treballen al centre, docents i
no docents, per crear un entorn innovador d’aprenentatge. Per poder avançar en aquesta
direcció, l’equip directiu impulsarà dos eixos:
 Lideratge de l’organització i distribució de responsabilitats.
 Lideratge educatiu, concretant el currículum, definint les línies metodològiques i
promovent el debat pedagògic en espais formals i informals.
L’equip directiu desenvoluparà accions diverses que ens permetin assolir aquest lideratge
distribuït amb projecció externa participant en xarxes, jornades i programes diversos.
Aquest és l’esquema organitzatiu de l’Institut Joan Brudieu:
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PROPOSTA D’EQUIP DIRECTIU

Aquesta és la composició de l’equip directiu que proposem amb aquestes persones:
Director:
Cap d’estudis:
Cap d’Estudis CF:
Cap d’estudis ESO:
Secretària:
Coordinadora pedagògica:

8

Xavier Falcó Gres
Conxita Sabartrés Sala
Enric Usach Morelló
Josep Molero Góngora
Elena Ripoll Gassó
Belén Riado Amorós

RETIMENT DE COMPTES

L’institut Joan Brudieu impulsa la cultura avaluativa al centre a través de l’autoavaluació i la
revisió del sistema d’indicadors per a la priorització d’objectius en la programació general
anual.
Els objectius de millora prioritzats en aquest projecte de direcció es concretaran cada curs
en la programació anual de centre (PAC), que es presentarà el mes d’octubre al claustre,
consell escolar i a l’administració educativa.
A més, cada trimestre la direcció presenta al claustre i consell escolar la revisió de resultats
acadèmics, educatius i de cohesió i les activitats realitzades al centre.
Al llarg del curs es fa un seguiment per quadrimestre de la PAC en l’equip directiu i
coordinacions per introduir, si s’escau, els canvis que es creguin pertinents per a la
consecució dels objectius.
En finalitzar el curs, al mes de juliol, es fa la reunió de revisió de tot el sistema, revisió per a
la direcció, amb la participació de totes les coordinacions, quantificant els resultats obtinguts
dels diferents indicadors, incloent-los en la memòria anual del centre (MAC) i fent les
propostes de millora per al curs següent. Aquests resultats i la interpretació que se’n fa es
presenten al claustre, consell escolar i a la Inspecció.
Els indicadors de progrés i/o procés establerts per als objectius seran els que permetran,
d’una banda, adonar-nos si s’ha complert el que s’esperava amb les diferents
activitats/actuacions i, de l’altra, reorientar les activitats/actuacions previstes per al curs
següent, o canviar-les si es detecta que no han funcionat prou bé.
Les eines que permetran corroborar l’assoliment dels indicadors d’avaluació són els
mecanismes de recollida de dades: actes de reunions, anàlisis d’indicadors, enquestes de
satisfacció... juntament amb altres mecanismes de revisió del funcionament del centre com
les queixes, suggeriments i agraïments, revisions de seguiment trimestrals i memòries de
programes i projectes.
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