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Prepares el futur: 
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1. Normativa de referència 

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació 

• Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius 

• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent. 

• Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de 

novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal 

directiu professional docent. 

 

2. Visió del context social actual respecte a l’educació 

Aquest Projecte és una continuació de la tasca desenvolupada els darrers 20 anys 

com a director de l’Institut. La continuïtat de l’organització serà un punt cabdal per 

aquest Projecte ja que contínuament s’ha anat adaptant a les necessitats que han 

aparegut. I evidentment, a partir de les avaluacions i revisions del sistema que es 

facin, es continuarà l’adaptació. 

 

En el moment de redactar aquest Projecte de Direcció per als propers quatre anys 

estan sorgint diverses iniciatives de renovació pedagògica que conscients de la 

importància social de l’educació, volen ser un referent per a l’evolució i renovació 

dels centres educatius.  

 

La publicació del Decret 187/2015 d’ordenació dels ensenyament de l’ESO, la més 

recent Ordre 108/2018  per la qual es determinen el procediment, els documents i 

els requisits formals del procés d’avaluació a ESO, el Decret 150/2017  de l’atenció 

educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu,  el document 

Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, el moviment Escolanova21, la Fundació 

Jaume Bofill amb les activitats que promociona, la Xarxa de Competències 

Bàsiques, la Fundació Telefònica que ha editat dos llibres que són un referent per a 

la nova escola: Viaje a la escuela del siglo XXI i 20 claves educatives para el 2020; el 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
https://drive.google.com/file/d/1_mVm7s0kQI81tJuHqqoCoRQUrsJE5Hiq/view?usp=sharing
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document sobre La naturalesa de l’aprenentatge editat per la OCDE i la Fundació 

Edutopia són els referents, entre d’altres que han de permetre dissenyar i 

organitzar l’escola per donar resposta a les demandes futures de la societat, de les 

institucions i del món laboral. 

 

Els darrers cursos ja hem renovat algunes pràctiques pedagògiques (s’ha començat 

a treballar amb activitats competencials creades pel propi professorat) i incorporat 

noves organitzacions del currículum com el treball per projectes. El que siguem 

capaços de realitzar aquests propers quatre anys definirà el futur de l’institut i ens 

ha de situar com una escola de referència com especifica la nostra visió al Projecte 

Educatiu. 

 

En l’àmbit de la Formació Professional, també es viu un moment d’evolució amb 

un impuls decidit per l’FP Dual i l’aparició del treball per projectes. Ja s’han 

adaptat tots els cicles que s’imparteixen al centre al format LOE, i s’ha fet una 

aposta decidida per l’FP Dual. Hi ha una majoria de cicles formatius on s’ha 

adaptat el currículum i cada any ha augmentat el nombre d’alumnes que han 

cursat aquesta modalitat. 
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3. Diagnosi actualitzada del centre  

L’Institut Bernat el Ferrer està situat a Molins de Rei, població amb un altre institut públic 

i amb dues escoles concertades. La població no presenta nivells alts d’immigració ni 

massa alumnat amb problemes econòmics. Si que es detecten casos dictaminats com a 

Necessitats Educatives Especials i d’altres no dictaminats que necessiten tractaments, 

activitats i adaptacions semblants per poder continuar els estudis amb normalitat. 

 

La relació amb el serveis socials dels Ajuntaments, tan de Molins de Rei com del Papiol és 

fluïda, i es realitza sessions conjuntes de treball de la Comissió Social. 

 

Per efectuar aquesta diagnosi, a més de les valoracions que s’han fet a cada final de curs, 

les valoracions trimestrals realitzades aquests curs en els diversos grups d’interès, i dels 

suggeriments, queixes, comentaris formals i informals que ens fan arribar, s’han realitzat 

unes reunions específiques amb els diferents sectors de la comunitat educativa per tenir 

una visió més global de la situació del centre. 

 

Les dades quantitatives les obtenim a partir de les enquestes realitzades als grups 

d’interès a final de curs. Aquestes són les més significatives: 
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1r. i 2n. ESO 
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3r. i 4t. ESO 
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1r. i 2n. Batxillerat 
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Formació Professional 
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Els resultats obtinguts a les enquestes estan sempre per sobre del valor objectiu, i del 

criteri d’acceptació. A l’ESO els resultats de superació de curs i de graduació són molt 

bons, i disminueixen una mica en el batxillerat i la formació professional (s’ha de tenir en 

compte que a l’FP és molt difícil comptabilitzar la graduació ja que l’alumnat la pot cursar  

en diversos cursos). 

 

La satisfacció global del centre és superior a la satisfacció sobre la formació rebuda, i per 

això caldrà incidir en els objectius del Projecte de Direcció en la millora de la formació. 

 

Els resultats de les proves externes també són positius: 
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Tant les competències bàsiques de 4t, com la selectivitat amb una mitjana superior al 95% 

d’aprovats els darrers cursos ho demostren. 

 

 

Els resultats recollits pel Sistema d’Indicadors de Centre només mostren resultats 

clarament per sota de la mitja de Catalunya en els següents apartats, tot i que són 

resultats puntuals si s’analitzen els darrers cursos: 

• Dibuix tècnic 1r. Batx. 71,4 vs. 88 

• Llatí 1r. Batx. 40 vs. 82,3 

• Matemàtiques de Ciències Socials 1r. Batx. 60,6 vs. 75,2 
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Per fer una valoració més qualitativa s’han fet diferents dinàmiques de reunions amb els 

grups d’interès. Amb el professorat a finals de juny; amb l’alumnat s’han fet sessions amb 

els delegats; i amb els pares i mares es va obrir una enquesta on van poder fer arribar les 

seves valoracions i propostes i es van treballar en reunions realitzades al gener i al juliol. 

 

Amb totes aquestes dades s’ha realitzat una DAFO, s’han valorat els resultats 

d’aprenentatge interns i externs i s’ha fet una previsió dels possibles riscos (seguint 

l’anàlisi que proposa la ISO9001:2015). 
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AJUTS EXTERNS (Oportunitats) Impacte* Núm BARRERES EXTERNES (Amenaces) Impacte* Núm. 

Creació dels llocs estratègics Alt O1 Cobertura de substitucions a FP Alt A1 

Moviments de renovació pedagògica Alt O2 Canvi de rol de l'alumnat Mitjà A2 

Xarxes d'innovació: EscolaNova21, Xarxa de 
Cb, PQiMC, Salut i Seguretat en el Treball. 

Mitjà O3 
Poc coneixement per part de les famílies de les noves 
propostes educatives (projectes i competències) 

MItjà A3 

Implicació de les famílies Baix O4 Massificació del centre Mitjà A4 

Ús de les xarxes socials Baix O5 Jubilacions de professorat i renovació de professionals MItjà A5 

Normativa d'avaluació per competències Alt O6 Material d’alguns tallers d’FP antiquat MItjà A6 

Subvencions i ajuts per a l’FP Mitjà O7    

AJUTS INTERNS (Fortaleses) Impacte* Núm BARRERES INTERNES (Debilitats) Impacte* Núm. 

Experiència en projectes Alt F1 
Gestió de reunions departament poc eficaç (sobretot 
alguns departaments d’ESO) 

Alt D1 

Grup de professorat interessat a treballar per 
projectes (ESO) i per competències  

Alt F2 Part del professorat poc implicat en els canvis Alt D2 

Ús de les xarxes socials Baix F3 Web caducada Baix D3 

Experiència en Formacions internes Alt F4 Canvis de professorat Alt D4 

Continuïtat de l’equip directiu 
Alt F5 

Falta de temps per reflexionar i planificar 
conjuntament 

Mitjà D5 

Equip de coordinadors amb experiència Alt F6 Gestió d'incidències amb l'alumnat  Alt D6 

Organització de centre (reunions, equips de 
treball) millorada cada curs 

Alt F7 Ús inadequat de dispositius electrònics Mitjà D7 

Experiència en l’FPDual Mitjà F8 Acompanyament de l'alumnat del batxillerat Alt D8 
   Alumnat de grau mitjà poc motivat per aprendre Alt D9 

   Document estratègics pendents d’actualització Mitjà D10 
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Núm. RISCOS DAFO ACCIONS DE MILLORA DAFO 

1 
Incorporació de força professors que no tenen 
coneixement de les metodologies de treball de 
l'institut 

D4 
• Formació inicial 

• Formació contínua amb revisió de metodologies 

O1, F2, 
F4 

2 A part del professorat li costa implicar-se o dur a la 
pràctica el procés de canvi metodològic 

D2 
• Revisió interna de la pràctica educativa per fomentar la 

coherència entre el professorat 

• Formació contínua amb revisió de metodologies 

O2, F2, 
F4 

3 Falta de temps per reflexionar i planificar 
conjuntament 

D5 • Planificació i gestió de reunions 
O3, F6, 

F7 

4 L'alumnat no s'adapti a les noves metodologies de 
treball 

A2 
• Revisió interna de la pràctica educativa per fomentar la 

coherència entre el professorat 

O3, 
06, F5 

5 No adaptar-nos a la nova ordre d’avaluació 
competencial 

O5 

• Formació contínua amb revisió de metodologies 

• Revisió interna de la pràctica educativa per fomentar la 
coherència entre el professorat 

• Formar els Caps de Departament perquè siguin els 
dinamitzadors de l’aprenentatge competencials en el seu àmbit 

O3, 
O6, F1, 

F2 

6 Una part de les famílies no entenen els nous mètodes 
d'aprenentatge 

A4 
• Realitzar reunions amb famílies per valorar el funcionament del 

centre 

• Convidar a les famílies a participar en activitats d’aprenentatge 

O5, 
O6, F5 

7 Ambient de treball poc agradable per la gestió 
d'incidències 

D6 
• Potenciar la tutoria i la coordinació de tutors 

• Treballar les competències Personals i de Cultura i Valors 
O4, F6 

8 Alumnat de batxillerat amb poc seguiment individual D8 
• Potenciar el Projecte Guia 

• Potenciar la tutoria i la coordinació de tutors 

• Treballar les competències Personals i de Cultura i Valors 

F6, F7 
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9 Alumnat de Grau Mitjà poc motivat per aprendre D9 
• Potenciar la tutoria i la coordinació de tutors 

• Treballar les competències Personals i de Cultura i Valors 

F2, F6, 
F7 

10 Gestió de reunions de departament poc eficaç D1 

• Revisió interna de la pràctica educativa per fomentar la 
coherència entre el professorat 

• Formar els Caps de Departament perquè siguin els 
dinamitzadors de l’aprenentatge competencials en el seu àmbit 

F5, f7 

11 Necessitat de renovar constantment la documentació 
estratègica 

D10 • Consensuar i renovar els documents F5 
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4. Línies d’actuació previstes 

Un cop valorats el context, l’anàlisi DAFO i la previsió de riscos, es concreten els grans 

marcs d’actuació previstos. 

• Afavorir l’aprenentatge competencial adaptant les estratègies d’aprenentatge i 

avaluació al Decret 187/2015 d’ordenació dels ensenyament de l’ESO, d’avaluació a 

l’Ordre 108/2018, I al Decret 150/2017  de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu 

• Continuar realitzant Formacions Internes de Centre per crear una cultura de treball 

compartida i potenciar que les metodologies treballades arribin al màxim nombre 

d’alumnes possible. 

• Potenciar el treball en equip del professorat, en l’àmbit dels equips docents i dels 

departaments per realitzar activitats conjuntes i facilitar la transferència a l’aula. 

• Afavorir l’aprenentatge entre iguals i l’observació de bones pràctiques a l’aula. 

• Dinamitzar l’aprenentatge de les competències Personals i de Cultura i Valors. 

• Organitzar l’acompanyament als Caps de Departament per facilitar-los la feina de 

lideratge del seu àmbit aplicant la lògica REDAR 

• Establir una organització de reunions i de càrrecs de coordinació que permeti el 

lideratge distribuït. 

• Dinamitzar estratègies de personalització de l’aprenentatge perquè l’alumne es 

reconegui com el protagonista a partir de l’acció tutorial i amb l’acompanyament i 

implicació de la família.  

• Treballar l’orientació de manera globalitzada i coordinada a totes les etapes educatives 

i  internament als equips docents, coordinacions...   

• Reforçar l’FP Dual i el contacte amb empreses per consolidar un model de formació 

més real, sovint amb millors mitjans i que potenciarà la matrícula a l’FP.  

• Impulsar el treball per projectes globalitzat i/o interdisciplinari, treballant la lectura, les 

activitats contextualitzades i extretes de la realitat, i altres metodologies que facilitin 

l’aprenentatge competencial 

https://drive.google.com/file/d/1_mVm7s0kQI81tJuHqqoCoRQUrsJE5Hiq/view?usp=sharing
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• Afavorir l’aprenentatge no formal realitzant activitats amb institucions i organitzacions 

de l’entorn que col·laboren en l’educació de l’alumnat: intercanvis, Erasmus+, 

aprenentatge-servei, SEFED, Projectes PONT, XEL... 

• Integrar l’aprenentatge de l’anglès i afavorir la realització d’intercanvis i estades 

formatives a altres països. 

• Revisar i actualitzar el Pla de Comunicació per adaptar-lo als nous medis i tecnologies 

que apareguin. 

• Fomentar el re/coneixement social del centre, la participació de les famílies, i les 

aliances amb empreses i entitats per posicionar-se com a escola innovadora 

• Facilitar l’ús de les tecnologies a l’aula. 

• Continuar amb la certificació ISO9001/2015, preparar la nova avaluació E2Cat, obtenir 

la ISO45001/2017 de Salut i Seguretat al Treball i començar a treballar per incorporar 

el sistema de gestió ambiental del centre (ISO 14001/2015) en un sistema de gestió 

integrat. 
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5. Objectius 

Per a la selecció d’objectius, s’ha tingut en compte els fixats a l’article 3 del Decret 187/2015 d d’ordenació dels ensenyament de l’ESO i els que 

consten a l’apartat 6 del Projecte Educatiu. La majoria d’objectius estan fixats pel període de quatre anys, i serà a les PGA de cada curs on es 

prioritzaran uns o altres en funció de les necessitats detectades o propostes que es facin. 

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius 

Indicadors: 
• Nombre d’alumnes avaluats que promocionen de curs  

• Nombre d’alumnes que assoleixen les competències bàsiques 

• Nombre d’alumnes que es graduen a 4t. ESO 

• Nombre d’alumnes que obtenen el títol de Batxillerat 

• Nombre d’alumnes que superen la selectivitat 

• Nombre d’alumnes que obtenen el títol de Tècnic 
 

Criteris d’acceptació: 
• >90% ESO, >80% Batxillerat 
• >90% 

• >90% 

• >80% 

• >90% 

• >70% CFGM, >70%CFGS 

 
Estratègia 1.1. Incrementar les activitats competencials a l’aula, especialment les lingüístiques en les tres llengües 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau d’acceptació 
(curs) 

Treballar amb projectes globalitzats o interdisciplinars a l’ESO Director 30/06/ 
2024 

Projectes 
realitzats 

=> 4 projectes per 
nivell 

Acompanyar als Caps de Departament perquè liderin la creació 
d’activitats competencials 

Director 30/06/ 
2024 

Activitats 
realitzades 

=> 25 activitats per 
nivell 

Fomentar la realització d’activitats en anglès, especialment amb la 
metodologia AICLE 

Director 30/06/ 
2024 

Activitats 
realitzades 

=> 3 activitats per 
nivell 
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Formació contínua del professorat per desenvolupar i aplicar a l’aula 
activitats competencials i nous mètodes educatius 

Director 30/06/ 
2024 

Formacions 
realitzades 
Professorat 
certificat 

=> 1 formació cada 
dos cursos 
=> 75% professorat 
certifica 

Realització d’intercanvis amb altres països Director 30/06/ 
2024 

Intercanvis 
realitzats 

=> 1 intercanvi per 
curs 
 

 
Estratègia 1.2. Fomentar l’ús de metodologies diverses l’aula per a l’aprenentatge i l’avaluació  

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau d’acceptació 
(curs) Actualització del curs moodle “Catàleg de Recursos Educatius” Director 30/06/ 

2024 
Actualitzacio
ns fetes 

=> 1 formació per 
curs dins la FIC 

 Formació inicial al professorat nouvingut Director 30/06/ 
2024 

Formacions 
fetes 

=> 1 formació per 
curs 

 
Estratègia 1.3. Impulsar el treball per projectes i interdisciplinar 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau d’acceptació 
(curs) Treballar amb projectes globalitzats o interdisciplinars a l’ESO Director 30/06/ 

2024 
Projectes 
realitzats 

=> 4 projectes per 
nivell 

Mostrar els productes finals dels projectes, implicant al màxim la 
comunitat educativa 

Director 30/06/ 
2024 

Mostres 
fetes 

=> 2 mostres per curs 

Instaurar el treball per projectes a la Formació Professional Director 30/06/ 
2024 

Projectes 
realitzats 

=> 3 projectes per 
família d’FP per curs 

Estratègia 1.4. Fomentar l’ús de metodologies diverses a l’aula per a l’aprenentatge i l’avaluació 
 Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau d’acceptació 

(curs) Formació contínua del professorat per desenvolupar i aplicar a l’aula 
activitats competencials i nous mètodes educatius 

Director 30/06/ 
2024 

Formacions 
realitzades 
Professorat 
certificat 

=> 1 formació per 
curs 
=> 75% professorat 
certifica 
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Formació inicial al professorat nouvingut Director 30/06/ 
2024 

Formacions 
fetes 

=> 1 formació per 
curs 

 Participació del màxim nombre de professors en formacions externes Director 30/06/ 
2024 

Formacions 
fetes 

=> 3 formacions per 
curs 
 Estratègia 1.5. Aprofitar les tecnologies per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat 

 Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau d’acceptació 
(curs) Assegurar el bon funcionament de les connexions de xarxa i internet 

del centre 
Director 30/06/ 

2024 
Queixes 
contrastades
es 

=< 1 queixa mensual 

Formació en eines TIC-TAC Director 30/06/ 
2024 

Formacions 
realitzades 

=> 2 formacions per 
curs 
  

Objectiu 2: Garantir la cohesió social i la inclusió escolar 

Indicadors: 
• Nombre d’alumnes que abandonen el sistema educatiu abans 

dels 16 anys 
• Nombre de sancions aplicades a l’alumnat amb 

resolució de la direcció 
• Realització d’estratègies organitzatives per atendre la 

diversitat de l’alumnat 

• Valoració de la feina dels tutors i tutores 

• Alumnat amb estratègies de diversitat que promociona de 3r 
a 4t i que es gradua a 4t... 

Criteris d’acceptació: 
• < 1% 
 
• < 3% d’alumnes sancionats 
 
• > 5 per curs 

 

• > 7 

• > 75% 

 
Estratègia 2.1. Realitzar activitats per atendre l’alumnat amb mancances d’aprenentatge 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau d’acceptació 
(curs) 
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Planificació, seguiment i revisió de mesures i suports educatius per 
atendre la diversitat de l'alumnat: reunions de la CAD, de 
coordinació, d’equips docents... 

Cap 
d’estudis 

30/06/ 
2024 

PI realitzats 100% del PI 
realitzats 

Realització d’estratègies organitzatives i actuacions: Pla Intensiu de 
Millora, estudi guiat, estudi assistit, atencions individuals, Projecte 
ESO-SEFED, Projecte Pont, acció tutorial intensiva, fulls de 
seguiment... 

Director 30/06/ 
2024 

Estratègies 
realitzades 

> 5 per curs 

Realització dels Plans Individuals a l’alumnat que els necessiti Cap 
d’estudis 

30/06/ 
2024 

PI realitzats 100% del PI 
realitzats 

 
Estratègia 2.2. Fomentar la personalització de l’aprenentatge 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau d’acceptació 
(curs) Realització dels Plans Individuals a l’alumnat que els necessiti Cap 

d’estudis 
30/06/ 
2024 

PI realitzats 100% del PI 
realitzats 

Impulsar l’autoreflexió de l’alumnat sobre el seu procés 
d’aprenentatge i els seus objectius 

Cap 
d’estudis 

30/06/ 
2024 

Document 
autoreflexió 
realitzat 

Documents 
realitzats a l’av. 
Inicial i els 2 primers 
trimestres 

Fomentar l’orientació educativa i l’educació emocional en alumnat i 
professorat 

Director 30/06/ 
2024 

Competències 
personals i de 
cultura i valors 
avaluades 

=> 20 competències 
avaluades per nivell 
i curs 

Treballar amb cursos moodle Director 30/06/ 
2024 

Cursos 
realitzats 

=> 80% matèries 
tenen curs moodle  

Oferir la possibilitat de cursar matèries de l’IOC al Batxillerat Cap 
d’estudis 

30/06/ 
2024 

Matèries 
cursades 

> 90 % de les 
demanades 

Estratègia 2.3. Minimitzar l’alumnat que abandona els estudis 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau d’acceptació 
(curs) 
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Realització de reunions de la Comissió Socials amb els serveis 
socials i EAP 

Cap 
d’estudis 

30/06/ 
2024 

Reunions 
realitzades 

=> 90% reunions 
realitzades respecte 
a les programades 

Realització de l’orientació i acompanyament de l’alumnat que vol 
deixar el sistema educatiu 
 
 
 
 
 
 

Orientadora 
escolar 

30/06/ 
2024 

Acompanyame
nt realitzat 

100% de l’alumnat  
ha estat 
acompanyat  

Afavorir estratègies que disminueixin l’abandonament al Batxillerat i 
a la Formació Professional: reunions de tutors, acompanyament dels 
tutors a l’alumnat, Projecte Guia,  

Cap 
d’estudis 

30/06/ 
2024 

Valoració dels 
tutors 
Valoració del 
Projecte Guia 

> 7 
 
> 7 

 

Objectiu 3: Millorar la confiança dels grups d’interès 

Indicadors: 
• Nombre de preinscripcions a 1r. ESO 

• Nombre de preinscripcions a FP 
• Realització de convenis d’FP dual 
• Realització de les  auditories internes i externes 

• Valoració de satisfacció amb el centre 
 

Criteris d’acceptació: 
• > 85% de les places ofertades 

• > 80 % de les places ofertades 

• > 25 convenis 
• Superar les auditories i obtenir les certificacions  
• > 7 

 
Estratègia 3.1. Fomentar la participació d’alumnat i pares i mares  

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 
(curs) Realització de la Jornada de Delegats i reunions amb representants de 

l’alumnat 
Director 30/06/ 

2024 
Jornada 
realitzada 

=> 3 sessions per 
curs 

Realització de trobades informals amb pares i mares: reunions, 
bricolatge, participació en sortides i activitats... 

Director 30/06/ 
2024 

Activitats 
realitzades 

=> 1 activitat per 
curs 
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Realització de les entrevistes amb el tutor/a Director 30/06/ 
2024 

Reunions fetes => 1 reunió per 
alumne i curs 

Estratègia 3.2. Incrementar la participació d’empreses i institucions 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 
(curs) 

Realització de convenis d’FP dual Coordinador 
FP 

30/06/ 
2024 

Convenis fets => 15 convenis 
per curs 

 
Estratègia 3.3. Fomentar la implicació en la societat i la participació en activitats externes 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 
(curs) 

Participació en concursos interns i externs Director 30/06/ 
2024 

Nombre de 
participacions 

=> 10 
participacions per 
curs 

Col·laboració en Projectes externs del centre, xarxes de centres, 
assistència a conferències i formacions 

Director 30/06/ 
2024 

Nombre de 
participacions 

=> 4 participacions 
per curs 

Realització d’activitats d’Aprenentatge Servei Cap d’Estudis 30/06/ 
2024 

Activitats 
realitzades 

=> 80% alumnat 
ha realitzat 
activitat 

Estratègia 3.4. Millorar el re/coneixement de l’Institut 

Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 
(curs) 

Activitats obertes a familiars i entitats Director 30/06/ 
2024 

Activitats 
realitzades 

=> 4 activitats  
per curs 

Realització de publicacions a les xarxes socials Director 30/06/ 
2024 

Publicacions 
fetes 

=> 200 
publicacions en el 
total de xarxes 
socials  Estratègia 3.5. Millorar la gestió del centre amb eines del Projecte de Qualitat 
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Actuacions Responsable Termini Indicadors Grau 
d’acceptació 
(curs) 

Realització de l’autoavaluació i de la memòria de contrast E2Cat Director 30/06/ 
2024 

Avaluació 
Realitzada 

 > 350 punts 

Implementació d’un sistema de gestió integrat ISO9001, ISO45001 i 
ISO 14001 

Director 30/06/ 
2024 

Certificacions 
assolides 

=> 2 certificats 

Realització de les revisions del sistema de gestió de la qualitat Director 30/06/ 
2024 

Reunions 
fetes 

= 100% reunions 
realitzades 
respecte a les 
programades Potenciació de la coordinació i formació entre els SSTT i les persones 

del centre sobre la gestió de la seguretat i salut del treball, 
Director 30/06/ 

2024 
Formacions 
realitzdaes 

=> 2 formacions 
per curs 

Creació del Pla de Manteniment del centre que sigui preventiu i 
correctiu i defineixi les responsabilitats 

Director 30/06/ 
2024 

Valoració del 
personal 

=> 7 

Implementació d’un sistema de gestió ambiental del centre: 
elaboració d’un Pla Ambiental, creació d’una comissió ambiental... i 
integrar-ho en el sistema de gestió de l’institut 

Director 30/06/ 
2024 

Actuacions 
realitzades 

=> 1 per curs 
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6. Concrecions organitzatives i de recursos 

A l’hora d’organitzar el centre cal que estiguin equilibrats els àmbits pedagògics i tutorial per tal 

d’oferir el millor acompanyament a l’alumnat. La següent infografia extreta d ela PGA mostra 

com s’organitzen les reunions. 

 

Paral·lelament caldrà també un equilibri entre els càrrecs de coordinació de tutors i els caps de 

departament que faciliti la gestió de les reunions i la presa d’accions de millora. Empoderar els 

càrrecs intermitjos ha de suposar una important delegació de responsabilitats que contribueixi 

a una millora en la gestió del centre i avançar en el lideratge distribuït. 

 

Per la seva part, l’equip directiu distribueix les responsabilitats dels caps d’Estudi en funció de 

l’etapa: 1r. i 2n. ESO, 3r. i 4t. ESO, Batxillerat, i Formació Professional. La nostra experiència al 

centre ens ha mostrat que és molt difícil separar aspectes pedagògics d’altres 

d’acompanyament de l’alumnat o gestió del professorat, i per això la funció de la coordinació 

pedagògica l’assumeix principalment la direcció, amb Caps d’Estudis i un càrrec de coordinació 

creat “ad hoc”. L’organigrama proposat és bàsicament el que s’estableix a la Programació 

General Anual d’aquest curs 2019-2020. 
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L’organització del centre, la distribució d’hores de professorat, de recursos per atendre la 

diversitat... es revisarà cada curs en funció de les valoracions del curs i dels riscos i necessitats 

que es puguin preveure. L’organització ha de ser flexible per adaptar-se als constants canvis 

(d’alumnat, de professorat, de metodologies, de normatives...) que existeixen. 

 

7. Mecanismes d’avaluació i de retiment de comptes  

Tal com ja es va fent fins ara, trimestralment el centre fa una revisió dels resultats educatius i de 

l’assoliment de les programacions en el marc dels Departaments; i de manera global la Comissió 

de Qualitat fa una avaluació global del funcionament del centre: compliment de la PGA, 

realització de les oportunitats de millora i solució de les no conformitats detectades a les 

auditories... Al juny, l’avaluació és de tot el curs acadèmic i serveix per avaluar els resultats, 

preveure els riscos i dissenyar els objectius, estratègies, actuacions per al proper curs (seguint la 

lògica REDAR). 

 

De manera interna, el retiment de comptes es fa en el Claustre i en el Consell Escolar. També es 

realitzen reunions amb grups d’interès com delegats d’alumnes, pares i mares que poden 

aportar una visió diferent del funcionament del centre i poden fer arribar les seves propostes a 

l’equip directiu. 

 

A més el centre es sotmet a avaluacions externes que li ofereixen resultats educatius (proves de 

competències bàsiques de 4t. ESO), aprofita altres informacions externes (resultats de les PAU), 

realitza cada any auditories internes i externes en el marc del Projecte de Qualitat i Millora 

Contínua, i l’Avaluació de Centre per part d’Inspecció. 

 

Totes les deficiències que es puguin detectar en aquestes avaluacions serveixen per crear 

actuacions de millora del centre. 

 

Els documents de gestió del centre que no continguin dades personals estan publicats a la web. 

I el centre informa a través de les xarxes socials (facebook, instagram i twitter) de les activitats 

que porta a terme per acostar la vida del centre a alumnat i famílies i afavorir  la transparència.
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8. Proposta d’Equip Directiu. 

La proposta d’equip de govern per dur a terme aquest projecte és la següent: 

Càrrec Professor/a 

Director  Ramon Graells Juanós 

Cap d’Estudis de 1r i 2n  d’ESO Susana del Collado Romero Rodríguez 

Cap d’Estudis de 3r i 4t d’ESO  Celeste Sancho Timoneda 

Cap d’Estudis de Batxillerat Roger Luna Castillo 

Cap d’Estudis de Formació Professional Juan Antonio Chaves Álvarez 

Secretari i Administrador Joan Pitarque Ponce 

 


