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1. MOTIVACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU EN LA REALITZACIÓ DEL 
PROJECTE DE DIRECCIÓ 

 
 
1.1.  El compromís del director en relació al lideratge de la comunitat 

educativa i la gestió del centre  
 
 
El compromís i la implicació que com a professor i actual director de l'Institut Illa dels Banyols vull 
assumir per exercir un mandat, durant el període 2016-2020 amb un projecte encoratjador compartit 
amb un equip directiu format per altres companys i companyes, professors i professores 
compromesos amb l’organització educativa.  
 
L’Equip Directiu assumeix el repte d’assolir uns objectius il·lusionadors, de cercar l’excel·lència 
educativa mitjançant processos de qualitat i de millora contínua, des de la meva convicció ferma de 
treballar en equip amb els meus companys i en col·laboració amb tota la comunitat educativa. 
 
L’inici d’aquest Projecte de Direcció no s’ha presentat fàcil, però el recolzament dels companys, i la 
comunitat educativa fins ara, han estat els motius clau per assumir aquest nou pla de futur, amb 
l’aspiració d’anar cap l’horitzó que representa l’excel·lència educativa, que possiblement no arribarem 
a tocar-lo mai, però si en girem cap a enrere, observem el llarg camí que em avançat en termes 
d’educació i de qualitat del servei que oferim. 
 
La meva visió particular i personal de l'Institut, crec que és coincident amb una bona part del 
professorat i d’altres sectors de pares i d’alumnes. Això m’ha fet prendre el compromís envers la 
comunitat educativa d’esmerçar-hi els esforços que convinguin.  
 
Però només, amb la col·laboració de tots i cada un dels membres de la comunitat, i amb el treball 
continuat i rigorós que correspon a la responsabilitat de cadascú, l'Institut pot assolir els objectius 
propis d’un ensenyament de qualitat, l’ensenyament que mereixen els alumnes de l'Institut i la societat 
en la qual estem inserits. 
 
Actualment, el fet que un professor sigui nomenat director i/o renovat en el càrrec per l'Administració 
Educativa per exercir les funcions que li són inherents o les de qualsevol altre òrgan unipersonal de 
govern, no està compensat des d’un punt de vista professional, ni econòmic ni de reconeixement 
social. Només l’interès per fer servei a l’administració pública, a l’escola pública i a la ciutadania, 
l’aspiració d’aconseguir un Institut Illa dels Banyols millor i més reconegut socialment i per l’aspiració 
d’un ensenyament en millors condicions i amb millors resultats acadèmics poden ser la motivació que 
porti a un professor a acceptar el càrrec de director o a romandre en una candidatura de l’equip 
directiu, amb il·lusions renovades. Ningú no s’hauria d’enganyar pensant que exercir aquest càrrec 
implica cap porció de poder, en tot cas seria d’autoritat què pot anar compartit però que n’és concepte 
diferent. 
 
El nivell de les decisions que ha de prendre qualsevol dels òrgans de govern està molt mediatitzat i 
només, hi ha la possibilitat d’accedir-hi amb una actitud de servei i de responsabilitat absoluta per tal 
de no defraudar amb una mala gestió les expectatives de les moltes persones que formen part del 
nostre Institut. 
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Entenc que la direcció ha d’estimular la participació ordenada i activa de tots els membres de la 
comunitat educativa, afavorint les interrelacions en un clima de comunicació que garanteixi la 
transparència i la eliminació de circuits de privilegi. 
 
El director és el màxim responsable del funcionament dels òrgans col·legiats i dels diferents sectors 
de la comunitat educativa, de forma activa i participativa; la qual cosa implica que tots els membres 
han de participar i intervenir en la gestió de l’Institut, d’acord amb les seves competències i capacitats. 
En una societat democràtica no hi pot haver cap autoritat que no estigui sotmesa a control. 
 
Com a president del Consell Escolar faré que es reuneixi en tantes sessions com calgui per tal de 
debatre i prendre les decisions que consideri oportunes, en el marc de la seva competència. L’Equip 
Directiu no té per què assumir-ne cap que no li pertoqui. 
 
D’altra banda, la gestió ha de ser transparent. Per aquesta raó, l’Equip Directiu donarà compte de la 
seva gestió a l’Administració Educativa, i haurà d’informar regularment al Consell Escolar i el 
Claustre, segons correspongui, dels aspectes més rellevats de la gestió pedagògica, administrativa i 
econòmica, així com de qualsevol altra qüestió que se li demani, atès que el director és el 
responsable del correcte funcionament del Consell Escolar i de la resta d’òrgans col·legiats. La meva 
concepció sobre això, implica que no s’ha d’escoltar, donar suport o afavorir més a cap sector i/o 
persona que hi pugui haver, dins de la diversitat i de la pluralitat, a l’Escola, per tant, faré valer i 
confluir els valors comuns i els interessos compartits per tots. 
 
L’actitud d’un director ha de ser oberta i dialogant amb tothom com a norma. Sempre he procurat, i 
així ho continuaré fent, escoltar, valorar, tenir comprensió i respecte per totes les idees i/o propostes 
que em facin arribar. 
 
Al llarg d’aquest transició que he estat com a director, qualsevol membre de la comunitat educativa, 
sempre que ha cregut convenient despatxar amb mi, per qualsevol motiu, ho ha fet. Gairebé mai, hi 
ha calgut sol·licitar entrevista prèvia. 
 
És clar que, fidel a les meves conviccions i principis, penso continuar en la mateixa línia i tarannà. 
D’altra banda, el director com a representant de l’Administració al centre i de la Comunitat Educativa, 
ha de procurar que l’Institut Illa dels Banyols sigui un centre obert al barri, a la ciutat, al seu entorn 
socio-econòmic, als agents socials, a les empreses, etc. El director s’ha d’esforçar per aconseguir que 
l’Institut tingui un reconeixement social i institucional. 
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1.2.  Compromís vers l’autonomia de centre i els principis rectors 
 
Segons el Projecte Educatiu de l’Institut, el centre haurà d’assumir una major disponibilitat per a 
decidir internament. El desenvolupament de l’autonomia ha d’estar assumida amb responsabilitat pel 
conjunt de professionals que treballen a l’Institut. S’han de conèixer els límits de l’autonomia i com 
s’ha de gestionar per a exercir-la amb responsabilitat. 
 
Actualment, hi ha una considerable autonomia en qüestions curricular en els centres públics, i també, 
en la gestió econòmica. Però el sistema no és prou flexible. L’Institut Illa dels Banyols ha d’establir les 
seves pròpies estructures i organigrames d’acord amb les seves característiques particulars, la seva 
oferta formativa i el seu entorn socioeconòmic. Treballar en l'autonomia significa deixar de costat 
hàbits arrelats que són contradictoris amb els programes de “Qualitat i Millora Contínua”, i 
incompatibles amb un tarannà merament burocràtic, i amb postures, rígides i inflexibles que no deixen 
sense gaire camp de maniobra a les iniciatives i innovacions que puguin sorgir en el si del centre. 
 
Considero que l'autonomia significa no prendre decisions a l'atzar o sense una metodologia de treball 
per a la presa de decisió. Cal aplicar el rigor, la planificació i l'avaluació en els processos. Llavors les 
preses de decisions seran coherents i consistents com mitjà de millora. Les decisions així preses, en 
un marc d'autonomia de gestió i de responsabilitat, tindran sentit. 
 
Manifesto en aquest Projecte de Direcció, la meva adhesió incondicional als trets d’identitat 
emmarcats en el PEC de l’Institut, en aquest sentit, també entenc que l’Institut Illa dels Banyols, com 
a institut públic s’ha de regir pels principis del respecte i de la tolerància, amb el respecte a totes les 
creences, confessions i manifestacions culturals d’alumnes i de professors. 
 
La convivència a l’Institut Illa dels Banyols s’ha de basar en la participació i en el pluralisme. El 
principi bàsic de l’Escola ha de ser educar des de la solidaritat, la llibertat i des de la defensa dels 
valors democràtics, amb el objectiu que els alumnes, dins del seu procés de formació i d’aprenentatge 
hi vagin progressivament formant els seus propis criteris, aprenguin analitzar la realitat amb sentit 
crític i puguin prendre les seves decisions responsablement. 
 
Propugno una Escola activa, entesa com un compromís a una actitud participativa, amb capacitat de 
discussió i de crítica, que fomenti a l’alumne una actitud curiosa i investigadora, dins de la diversitat 
de ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals. Que el procés de l’aprenentatge sigui reflexiu, intel·ligent 
connectada amb el medi ambient, amb la tecnologia, amb la vida sociocultural, etc., en lloc dels 
aprenentatges passius, decimonònics, que es basen en la memorització mecànica i en la rutina. 
 
Una formació general que incorpori la ciència i les tecnologies modernes. Que garanteixi l'orientació 
escolar i professional dels alumnes, de manera que puguin escollir, seleccionar i afrontar la seva 
inserció social a la vida activa segons les seves actituds i els seus interessos professionals, en funció 
de les seves competències. Una Formació Professional que estigui vinculada al sistema productiu. 
L'educació tècnico-professional ha d'apropar-se al món de la indústria i de l'empresa; la nostra Escola 
ha de vincular-se progressivament als gremis i a les empreses, corresponents a totes i cada una de 
les especialitats que s’ensenyen al centre, acreditant als professionals en les especialitats pròpies de 
l’Institut. 
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2. EL PROJECTE DE DIRECCIÓ COM A INSTRUMENT DE 
L’AUTONOMIA DE CENTRE 

 
 
2.1.  Definició del Projecte de Direcció 
 
 
El Projecte de Direcció (PdD), segons la LEC, és un instrument de l’autonomia del centre mitjançant 
el qual es desplega el Projecte Educatiu de Centre (PEC) durant el període de mandat del director. 
Com qualsevol altre instrument, el projecte de direcció és aprovat (art. 142.3) quan la comissió de 
selecció tria un candidat que haurà de ser nomenat per l’Administració educativa. 
 
Així, el projecte de direcció presenta els següents continguts i finalitats a la LEC: 
 
a) “Ha de desenvolupar el projecte educatiu”, d’acord amb el que estableix l’article 144 (art. 91.8). 
 
b) “Ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat i 

concreta l’estructura organitzativa del centre” (144.1). 
 
c) “Concreta les necessitats derivades del projecte educatiu” (102.2). 
 
d) Emmarca les funcions del director que “s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, 

del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat” (142.3). 
 
e) “La implementació del projecte de direcció orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern 

unipersonals i col·legiats del centre” (144.4). 
 
 
Atesa la naturalesa del projecte de direcció, el seu desplegament normatiu apareix als dos decrets: a 
l’article 31 del Decret 102/2010, d’autonomia (“Projecte de direcció i exercici de la direcció del centre”) 
i al capítol 4 del Decret 155/2010, de la direcció dels centres públics (“Projectes de direcció”, articles 
23-26). 
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2.2.  Continguts del Projecte de Direcció 
 
Els continguts del projecte de direcció a la LEC i als dos decrets són els següents: 
 
1) El projecte de direcció concreta el projecte educatiu del centre. 
 

El projecte de direcció concreta les previsions del projecte educatiu per al període del mandat del 
director/a, i desplega, entre altres, els aspectes següents: 

a) El projecte de direcció, atès que ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per 
al període de mandat (LEC, 91.8, 144.1, D_aut, 31.2 i D_dir, 23.1), ha d’establir les línies 
d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el període (D_dir, 24.1) i ha de 
preveure actuacions d’aplicació del projecte educatiu (D_dir, 25.1). 

b) Les actuacions de desenvolupament i aplicació del projecte educatiu pressuposen una 
diagnosi actualitzada del centre, que s’haurà d’explicitar en el projecte de direcció (D_dir, 
25.2). 

c) El projecte de direcció ha d’incloure la precisió d’objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, 
vinculats a la millora dels resultats educatius (D_dir, 25.2). 

d) El projecte de direcció concreta tots els plantejaments educatius que tingui incorporats el 
projecte educatiu (D_dir, 6.c). 

e) Els òrgans de govern dels centres públics poden definir, d’acord amb el projecte de direcció 
vigent, els procediments per a aplicar el projecte educatiu (D_aut, 50.1). 

f) El projecte de direcció condiciona l’aplicació del projecte educatiu en establir, per exemple, 
acords de corresponsabilitat (D_aut, 12.1). 

g) El projecte de direcció concreta els elements organitzatius del centre determinats pel projecte 
educatiu (D_aut, 20.1) i fa concrecions organitzatives (D_dir, 25.1), entre altres l’estructura 
organitzativa (LEC, 144.1 i D_dir, 23.1). Les concrecions organitzatives que es proposin en el 
projecte han de buscar la major sistematització de les activitats del centre, entre altres 
objectius (D_dir, 25.3). 

h) El projecte de direcció precisa els indicadors explícits per a l’avaluació del mandat d’acord 
amb els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu (LEC, 144.3, D_aut, 31.2 i 
D_dir, 23.1, 25.1 i 4) i s’han d’acompanyar dels mecanismes de rendició de comptes als 
òrgans de control i participació. Quan el centre tingui un acord de corresponsabilitat en vigor, 
el projecte de direcció ha d’incorporar els indicadors corresponents (D_dir, 25.4). 

i) El projecte de direcció concreta les necessitats derivades del projecte educatiu (LEC, 102.2). 

j) El projecte de direcció ha d’incorporar els elements que es considerin pertinents per a 
l’aprofundiment en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la 
comunitat escolar en el centre (D_dir, 25.5). 

 
 
2) El projecte de direcció pot incloure previsions de modificació del projecte educatiu. 
 

Quan escaigui, el projecte de direcció ha de formular les propostes i elements necessaris en 
relació amb: 

a) La revisió del projecte educatiu (D_aut, 31.2). 

b) L’adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu (D_dir, 24.1). 
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2.3.  Gestió del Projecte de Direcció 
 
 
Correspon als membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció (D_aut, 35.1), d’acord 
amb les precisions següents: 
 
a) La direcció del centre públic s’exerceix en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte 

educatiu de centre i del projecte de direcció (LEC, 142.3 i D_dir, 2.1). 
 
b) La implementació del projecte de direcció vigent orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans de 

govern unipersonals i col·legiats del centre en el període de mandat de la direcció corresponent 
(LEC, 144.4, D_aut, 31.2 i D_dir, 2.1, 46.1 i 48.2). 

 
c) En aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït, el 

director del centre pot constituir un consell de direcció (D_aut, 37.1). 
 
d) Al consell escolar i al claustre els correspon vetllar l’equip directiu per donar-hi suport a fi de 

complir la programació anual del centre i del projecte de direcció (D_aut, 46.1 i 48.2). 
 
e) El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals anuals, que 

han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte (D_dir, 24.2). 
 
f) Les persones membres de l’equip directiu, com a responsables de la gestió del projecte de 

direcció, han de retre comptes dels resultats de la gestió del personal destinat al centre i han de 
preparar propostes per a millorar aquesta gestió (D_aut, 50.2). 

 
g) En l’actualització del projecte de direcció motivada per la renovació del mandat, s’han de tenir en 

compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte inicial, sense perjudici d’introduir-ne de 
nous, amb els indicadors corresponents (D_dir, 26.1). 
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2.4.  Avaluació del Projecte de Direcció 
 
 
Entre els factors que es tenen en compte en l’avaluació de l’exercici de la funció directiva en els 
centres públics s’hi inclou, necessàriament, el resultat de l’avaluació del centre i de l’aplicació del seu 
projecte de direcció (D_aut, 61.1). L’avaluació del projecte de direcció incideix directament en 
l’avaluació del director i del centre educatiu: 
 
a) Les direccions responen del grau d’assoliment dels objectius del projecte educatiu d’acord amb el 

projecte de direcció, i han de retre comptes a la comunitat escolar (D_dir, 2.3) 
 
b) L’avaluació del projecte educatiu i del funcionament general del centre abasta l’aplicació del 

projecte de direcció i, si escau, dels acords de corresponsabilitat (D_dir, 6.f). 
 
c) Els indicadors d’avaluació dels centres públics es concreten en la programació general anual, a 

partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció, i d’acord amb els indicadors del 
projecte educatiu (D_aut, 58.1). 

 
d) El projecte de direcció ha d’incloure uns indicadors, derivats dels que estableix el projecte educatiu 

del centre, que han de servir per a avaluar l’exercici de la direcció (D_dir, 23.1). Aquesta avaluació 
de l’exercici de la direcció dels centres públics ha d’incloure, entre altres aspectes, l’aplicació del 
projecte de direcció i els resultats obtinguts mesurats mitjançant els indicadors del projecte de 
direcció (D_dir, 33.b). 
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3. LÍNIES D’ACTUACIONS DE LA DIRECCIÓ PER AL 
DESPLEGAMENT I APLICACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU 

 
 
Les actuacions previstes per al desplegament i aplicació del Projecte Educatiu de Centre (PEC) es 
concreten a partir del Pla Estratègic del Projecte de Direcció, i es despleguen en última instancia, 
en la Planificació d’Activitats de centre (document annex a la Programació General Anual de 
Centre, PGAC) 
 
El Pla Estratègic del Projecte de Direcció està orientat i supervisat pel Departament d’Educació 
mitjançant el Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) i el Pla estratègic d’Autonomia de 
centre (PAC) des del curs 16-17 no està revisat per SSTT. 
 
Els objectius a assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius es 
concreten, també, en l’apartat del Pla Estratègic del Projecte de Direcció. 
 
Les concrecions organitzatives, orientades a la major sistematització de les activitats del centre i a la 
creació de condicions i formes d'organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball 
en equip i n'afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció, estan contemplades en 
l’Acord quadriennal d’aplicació del Pla Estratègic per a la millora de la qualitat del servei 
educatiu. 
 
L’Institut Illa dels Banyols és un centre pioner en la formació professional de tècnics Superiors en 
Aromecànica i Aviònica, i el primer Institut de tot l’Estat Espanyol en obtenir la llicencia B1.1 que dona 
EASA (PARTE 147-66), per tant, requereix d’uns càrrecs singulars necessaris en l’estructura 
organitzativa, que són: 
 
1) Responsable de Qualitat: La seva funció és la de vetllar per la qualitat i respondre enfront 

d’EASA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) per la qualitat de l’Organització 147/66. 
 
2) Responsable d’instrucció: La seva funció és la de vetllar per la impartició dels estudis 

aeronàutics d’aeromecànica i aviònica, per seguir els mínims de formació exigits per la norma 66 
d’EASA, i a més de la normativa d’Ensenyament. 

 
3) Responsable d’Exàmens: és el coordinador i responsable de tots els exàmens oficials per a la 

llicència de mecànic (LMA) que es fan cada 4 mesos en nom d’EASA al nostre centre. Així com 
els exàmens reglats dels cursos dels CFGS TMA. 

 
A més, als cicles formatius LOE, s’imparteixen Mòduls Professionals i/o Unitats Formatives en anglès 
tècnic, per tant, s’ha de preveure la incorporació a l’estructura organitzativa d’un: 
 
4) Professor d'anglès amb experiència en especialitats industrials i en coordinació Lingüística, 

d’Interculturalitat i de Cohesió social (LIC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  

PROJECTE DE DIRECCIÓ PdD 

 

Institut Illa dels Banyols 
c. Lo Gaiter de Llobregat, 121 
08820 El Prat de Llobregat 

 
 

 

 

Versió: 
Elaborat: 
Data d’entrada en vigor: 
Arxiu: 

4.0 
Equip Directiu 
12.09.2019 
Projecte de Direcció_ v4.doc 

Aquest document pot quedar 
obsolet una vegada imprès 

Pàgina 13 de 59 
 

4. EL PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA 
 
 
4.1.  Objectius del PQiMC 
 
El Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) té com objectiu ajudar els centres educatius a 
dissenyar, implantar i millorar contínuament el seu propi sistema de gestió de centre basat en 
els principis de la qualitat amb la finalitat d’aconseguir l’excel·lència en els resultats i la 
confiança de l’alumnat, les famílies i les empreses. 
 
Per a desenvolupar el projecte, els centres s’organitzen en xarxes de formació i cooperació. 
 
Els centres han d’elaborar el seu propi programa d’actuació que, a través del seu Pla de Millora o Pla 
Estratègic de centre, introdueixi la cultura de la millora contínua. La participació en el projecte 
comporta la participació en cursos i seminaris específics i en jornades de qualitat i d’intercanvi de 
bones pràctiques. 
 
El projecte té 12 objectius generals que es concreten en cada xarxa de treball en objectius anuals de 
la xarxa. Aquests són: 
 
1) Definir un sistema de gestió del centre basat en els quatre pilars fonamentals de la qualitat: la 

planificació, la realització de les activitats planificades, l’avaluació i la millora contínua de totes les 
activitats que es realitzen en el centre. 

 
2) Desenvolupar un model de planificació i direcció estratègica que orienti i doni suport a la visió, 

d’acord amb la missió, els valors i la política de qualitat del centre. Els centres dissenyaran, 
elaboraran i desenvoluparan un Pla Estratègic de Centre com a eina bàsica del sistema de gestió 
de la qualitat, d’acord amb els criteris fixats per la promoció de l’autonomia dels centres públics. 

 
3) Realitzar processos periòdics d’autoavaluació global del centre per tal de disposar de dades que 

ens permetin endegar plans i processos de millora fonamentats. 
 
4) Desplegar plans de millora del centre mitjançant l’ús de metodologies de qualitat i la participació 

en equips de treball dels diferents membres de la comunitat educativa: professorat, personal 
d’administració i serveis, alumnat, famílies, entre d’altres, d’acord amb la millora a realitzar. 

 
5) Desplegar sistemes de recollida i anàlisi de l’opinió i les necessitats dels membres de la comunitat 

educativa –professorat, PAS, alumnat i famílies- com també de l’entorn social i econòmic del 
centre sobre el funcionament i l’ensenyament que s’imparteix al centre. 

 
6) Formar persones del centre en metodologies de millora de la qualitat i d’autoavaluació, com 

també de dinamització d’equips de millora. 
 
7) Definir i desenvolupar instruments de seguiment i avaluació integral del centre, mitjançant 

quadres d’indicadors dels diferents processos i activitats que es desenvolupen en el centre, i del 
centre en la seva globalitat, per tal de poder obtenir dades, el més fiables possibles, i endegar 
processos sistemàtics d’avaluació i millora. 

 
8) Gestionar les activitats docents i no docents del centre, de manera sistemàtica, d’acord amb els 

processos prèviament definits, tot comparant els resultats obtinguts amb els previstos i prenent 
les mesures correctives o de millora adients (especialment en allò referent als resultats educatius 
i de cohesió i integració social i laboral de l’alumnat). 
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9) Consolidar en el centre una estructura organitzativa que planifiqui, impulsi i segueixi les 
estratègies de qualitat. 

 
10) Incorporar les noves tecnologies i les innovacions en models, metodologies i eines de gestió que 

en cada moment siguin necessàries pels nostres centres. 
 
11) Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar actuacions generals 

de millora. 
 
12) Avaluar, periòdicament, els resultats acadèmics i els de gestió de l’aula per emprendre, el més 

aviat possible, accions de millora quan aquests no siguin els esperats. 
 
 
 
Els Objectius de la Qualitat de les xarxes de Qualitat i Millora Continua que volen assolir la certificació 
ISO es classifiquen en tres nivells, segons el grau d’implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat 
al centre. Aquests objectius, juntament amb els seus indicadors, s’indiquen en les següents taules. 
 
 

XARXES DE PRIMER NIVELL 

OBJECTIU INDICADORS 

1. Conèixer i saber utilitzar els principis i conceptes de la 
metodologia de la qualitat. 

Nombre de persones formades (cursos, 
seminaris, etc.). 

2. Sensibilitzar i motivar al claustre amb el projecte de QiMC. Creació de la Comissió de Qualitat. 

3. Efectuar segons planificació de la inspecció l’AGD (Avaluació 
General Diagnòstica) del centre. AGD feta. 

4. Dissenyar un Pla Estratègic de centre en base als resultats de 
l’AGD i a l’anàlisi DAFO del centre. 

Pla elaborat (amb acord signat si el centre ho 
desitja). 

5. Crear Equips de millora en el propi centre per tal de treballar 
els punts febles del centre (es poden recollir en un Pla de 
Millora). 

Nombre d’equips de millora. 

6. Revisar tota la documentació bàsica del centre (PEC, PE, 
NOFC,PAT, Programacions, etc.) i convertir-la en una 
documentació viva amb format adequat per complir la norma 
ISO. 

Documentació revisada i posada al dia o 
planificada la seva execució. 

7. Identificar i elaborar les fitxes dels processos del centre 
segons el Manual del CIDEM “La gestió per processos en els 
centres educatius basada en la norma ISO 9001:2000” 

Mapa i fitxes de processos elaborats. 

8. Elaborar el Manual del servei d’ensenyament /aprenentatge.  Manual del Servei d’E/A de l’FP elaborat. 
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XARXES DE SEGON NIVELL 

OBJECTIU INDICADORS 

1. Implantar el manual de Servei d’Ensenyament/ Aprenentatge. Manual de Servei implantat. 

2. Disposar de la documentació bàsica elaborada i implantada 
(PEC, NOFC, programacions de totes les àrees, matèries, uf’s, 
crèdits,...plans d’emergència, inventaris,...). 

Nombre de professors que coneixen la 
ubicació de la documentació bàsica 
aprovada. 

3. Documentar la resta del sistema de gestió de la qualitat 
(documents: manual de gestió, manual de procediments, 
manual d’indicadors i altres documents del sistema). 

Documentació del sistema de qualitat 
elaborada. 

4. Iniciar la realització d’auditories internes del Manual del 
Servei d'E/A. 

Auditories inicials del procés d’E/A 
realitzades. 

5. Dissenyar o aplicar i fer el seguiment del Pla Estratègic de 
centre 

Pla dissenyat / seguiment realitzat/ Agenda 
aprovada. 

Anàlisi d’indicadors i accions de millora. 

6. Consolidar la gestió sistemàtica dels processos de cada 
centre. 

Nombre de “NC” i “AM” detectades 
solucionades o planificada la seva solució. 

7. Valorar els processos i els resultats de les actuacions 
endegades i proposar actuacions generals de millora 
(especialment, en el procés d’E/A). 

Nombre d’accions de Millora endegades. 

8. Tenir criteris per prendre decisions sobre la idoneïtat 
d’aprofundir, a nivell de centre, en la gestió de la qualitat. 

Nombre de persones de l’Equip directiu i en 
general del centre formades en qualitat. 

9. Intercanviar i compartir experiències entre els centres de la 
xarxa. 

Nombre de centres que participen als 
intercanvis bilaterals i multilaterals dels 
centres de la xarxa. 

10. Desenvolupar i complir el Pla de Millora. 
Seguiment del pla.  
Incorporació en la gestió del centre de les 
millores trobades. 
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XARXES DE TERCER NIVELL 

OBJECTIU INDICADORS 

1. Completar la documentació i implantar el sistema de gestió de 
la qualitat propi de cada centre. 

Tenir acabada la documentació de qualitat: 
MGQ, MPQ, MS E/A, MIQ. 

2. Realitzar sessió “fundacional”: d’inici de funcionament del 
sistema de qualitat en el centre. Acta de la sessió. 

3. Aprendre i realitzar auditories internes del sistema de gestió 
de centres. Nombre d’auditories internes realitzades. 

4. Certificar el sistema de gestió de la qualitat dels centres 
d’acord amb la norma ISO 9001. 

Haver aconseguit la certificació ISO o tenir 
planificada l’auditoria de certificació 

5. Definir i aplicar instruments que facilitin el desenvolupament 
del sistema de gestió de la qualitat en els centres. 

Haver aplicat eines informàtiques per 
gestionar el centre. 

6. Consolidar una estructura organitzativa que planifiqui, impulsi 
i segueixi les estratègies de qualitat. 

Nombre de sessions i acords de la Comissió 
de Qualitat. 

7. Dissenyar o aplicar i fer el seguiment del Pla Estratègic de 
centre. 

Pla dissenyat / seguiment realitzat/ Agenda 
aprovada. 

Anàlisi d’indicadors i accions de millora. 

8. Intercanviar i compartir experiències entre els centres de la 
xarxa. 

Nombre de centres que participen als 
intercanvis bilaterals i multilaterals dels 
centres de la xarxa 

9. Establir les estratègies de millora contínua en el centre, per 
tal de garantir el manteniment de la certificació. Fer especial 
incidència en aplicar i implementar les metodologies de la 
qualitat en els processos d’Ensenyament/Aprenentatge. 

Nombre d’accions de Millora endegades en 
general i d’E/A. 

10. Valorar els processos i els resultats de les actuacions 
endegades i proposar actuacions generals de millora. 
Desenvolupar i complir el Pla de Millora. 

Acta d’haver valorat els processos, els seus 
resultats i proposta d’AC (reunió de la 
comissió de qualitat o de l’ED de l’anàlisi del 
funcionament del sistema de qualitat) 
Seguiment del pla. Incorporació en la gestió 
del centre de les millores trobades 
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4.2.  Política de Qualitat del centre 
 
La Direcció de l’Institut Illa dels Banyols, conscient de la incidència que té l’aplicació del model de 
gestió basat en la Norma ISO 9001-2008, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir 
una Política de la Qualitat, inclosa en les línees d’actuació del Projecte de Direcció (PdD) i d’acord 
amb la missió, visió i valors que es promulguen en el Projecte Educatiu de Centre (PEC). 
 
El desenvolupament de la Política de la Qualitat es sustenta en la eficàcia i eficiència dels processos, 
no tant sols d’aquells que responen directament a les necessitats educatives dels seus alumnes, sinó 
també, de tots aquells que incideixen en el col·lectiu que participa de la seva activitat. Aconseguir 
satisfer les necessitats dels grups d’interès (alumnes, famílies, empreses, equip humà del centre i 
societat) es la fita i el repte que es proposa. 
 
El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització i a tota la comunitat educativa, que accepta 
aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de 
la qualitat. L’equip directiu recolzarà, decididament, al personal del centre en el desenvolupament de 
les seves funcions i els hi proporcionarà els mitjans, que estiguin al seu abast, per assolir els 
Objectius de la Qualitat. 
 
L’equip directiu té la responsabilitat i el compromís d’implantar el Sistema de Gestió de la Qualitat, 
assegurar la consecució dels Objectius de la Qualitat i el compliment de la Política de la Qualitat que 
ell mateix ha definit. 
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4.3.  Objectius de la Qualitat del centre 
 
D’acord amb la Política de la Qualitat de l’Institut i el Pla Anual de la Xarxa de Qualitat i Millora 
Continua que forma part el centre, i dintre de la normativa de qualitat UNE-EN-ISO 9001:2008, la 
direcció estableix uns Objectius de la Qualitat anuals. Aquests arriben a totes les funcions i nivells 
pertinents dins del centre i estan integrats en els Objectius Generals que estableix la direcció en el 
Projecte de Direcció (PdD).  
 
Aquests objectius són proposats per l’equip directiu i la comissió de la qualitat de l’Institut a la 
Programació General Anual de Centre (PGAC), i es presenten al Claustre com a òrgan consultiu i 
s’anexa resolució del director a l’acta del Consell Escolar durant el primer trimestre del curs acadèmic, 
quedant recollit en l’acta corresponent. 
 
Els Objectius de la Qualitat han de tenir en compte les necessitats actuals i futures del centre   
educatiu, el nivell de satisfacció dels clients, la qualificació del personal, l’anàlisi de la competència, el 
funcionament actual dels processos, les oportunitats de millora, els resultats de les auditories, les no 
conformitats i el seu cost, i els resultats de la revisió del sistema per la direcció. També, han d’ésser 
mesurables, suficients i coherents amb la política de qualitat. 
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4.4.  Revisió per la direcció  
 
 
L’Equip Directiu ha de  revisar  el  Sistema  de  Gestió  de  la  Qualitat (SGQ)  del centre, a  intervals  
planificats,  per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia continues. La revisió ha de  
incloure l’avaluació de les oportunitats de millora i la necessitat d’efectuar canvis en el Sistema de 
Gestió de la Qualitat, incloent la política de la qualitat i els objectius de la qualitat. Tanmateix, han de 
mantenir-se registres de les revisions per la direcció.  
  
La informació d’entrada per a la revisió per la direcció ha de incloure:  
  
a) Els resultats d’auditories. 
 
b) La satisfacció dels grups d’interès. 

 
c) El desenvolupament dels processos i la conformitat del servei. 

 
d) L’estat de les accions correctives i preventives. 

 
e) Les accions de seguiment de revisions per la direcció prèvies. 

 
f) Els canvis que podrien afectar al Sistema de Gestió de la Qualitat. 

 
g) Les recomanacions per a la millora.  
  
 
Els resultats de la revisió per la direcció han de incloure totes les decisions i accions relacionades 
amb:  
 
a) La millora de la eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat i els seus processos. 
 
b) La millora del servei en relació amb les necessitats dels grups d’interès. 
 
c) Les necessitats de recursos. 
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5. AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DEL CENTRE 
 
5.1.  Diagnosi actualitzada del centre 
 
En el projecte de direcció s’ha d’explicitar una diagnosi actualitzada del centre, per tal de portar a 
terme les actuacions de desenvolupament i aplicació del projecte educatiu (art. 25.2 D_dir). Aquesta 
diagnosi inicial del període de mandat ha d’incloure una descripció, el més detallada possible, dels 
principals aspectes de l’estat actual que conformen el centre educatiu, i de fet comporta una primera 
valoració de la situació del centre al principi del mandat. Donada la petició a la inspecció i no 
implementar una nova AGD pel període 16-20 apliquem les dades estretes per la QiM i reflectides a la 
revisió per la direcció i MAC. 
 
Entre d’altres, la diagnosi pot referir-se als següents elements essencials del centre: 
- Les característiques que té el centre (art. 25.1.c i 56.7 LEC). 
- Participació de la comunitat escolar. 
- L’alumnat. 
- El professorat i altre personal del centre (professionals d’atenció educativa i personal 

d’administració i serveis). 
- Mesures i instruments d’acollida o de formació als nous docents (art. 77.2 LEC). 
- La plantilla de personal (llocs de treball docent i del personal d’administració i serveis). 
- Estructura organitzativa: òrgans de govern unipersonals de direcció i de coordinació. 
- El consell escolar i altres òrgans col·legiats (claustre de professorat, equip directiu, i si escau, 

consell de direcció). 
- El funcionament dels centres educatius / àmbit general del centre (LEC, 13.1). 
- Horari general del centre. 
- Relació d’instruments d’autonomia aprovats (en cadascun dels tres àmbits pedagògic, organitzatiu 

i de gestió). 
- Les normes de funcionament / regles o normes de convivència (mecanismes de mediació 

implantats). 
- Els currículums impartits. 
- La programació d’activitats d’ensenyament i aprenentatge (lectives, complementàries i 

extraescolars). 
- Mesures d’inclusió. 
- Projectes d’innovació educativa. 
- Els serveis que ofereix el centre. 
- La realitat sociolingüística. 
- Els acords de corresponsabilitat i, si escau, contractes programa. 
- Procediments i instruments de control en la gestió del centre. 
- El pressupost, els recursos econòmics (ingressos assignats i recursos addicionals). 
- L’ús social del centre. 
- Acords amb associacions sense ànim de lucre (art. 39.3 LEC). 
- Mecanismes de comunicació i informació a les famílies. 
- Les instal·lacions i material didàctic (art. 22.2.e LEC). 
- Els equipaments (art. 37.1.b LEC). 
- La documentació acadèmica, pedagògica i administrativa dels centres (LEC, 179.1.c). 
 
La descripció, i valoració, dels elements que s’incloguin en la diagnosi inicial de la situació actual del 
centre, ha d’incorporar, sempre que sigui possible, mesures quantificades corresponents, que 
permetin poder comparar l’evolució dels diferents indicadors de progrés que intervenen en cada 
avaluació (anual o al final del mandat ordinari del director) amb la situació descrita en la diagnosi 
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inicial. En definitiva, els indicadors han de mesurar (i, per tant, valorar) l’evolució i la millora de 
cadascun dels aspectes que s’han destacat en la diagnosi. 
 
5.2.  Anàlisis intern 
 
La informació de context permet identificar els actors i el seu entorn (les característiques del centre, la 
cultura institucional, l’entorn familiar, l’entorn social, etc.), permet valorar les necessitats i problemes i 
jutjar si els recursos (plantejaments institucionals, objectius, planificació, etc.) són adequats a les 
necessitats. La informació de context permet també ponderar els resultats (un determinat resultat no 
té el mateix valor en contextos diferents). 
 
L’Institut Illa dels Banyols del Prat de Llobregat és un centre que ofereix estudis postobligatoris. 
 
El seu grau de complexitat, atenent al nivell socioeconòmic de les famílies (mig-baix) es considera 
definit (en aquests moments) de tipologia B. 
 
 
5.2.1.  Planificació de les sessions de l’Avaluació Global Diagnòstica (AGD) del centre 
 
En el marc de l’autonomia de centre, l’Avaluació Global Diagnòstica (AGD) de centre, té com a 
finalitat última la millora de la qualitat de l’educació que reben els alumnes, per això, aporta informació 
al centre i a l’Administració Educativa, sobre l’assoliment dels objectius educatius per tal d’orientar la 
presa de decisions per a la millora. 
 
El procés de l’AGD en l’Institut Illa dels Banyols s’ha realitzat seguint el següent calendari: 
 

Data Descripció 

26.01.2011 Presentació a l’Equip Directiu i introducció i validació d’informació al formulari de dades inicial. 

26.01.2011 Presentació de l’Avaluació Global Diagnòstica al claustre del centre. 

10.02.2011 Recollida de la informació amb els qüestionaris de l’alumnat, del professorat i de les famílies. 

Participants: una mostra de 23 professors/es, una mostra de 55 alumnes representants dels 
diferents grups-classe i una mostra de 6 pares i mares representants dels diferents grups-classe. 

16.02.2011 Anàlisi de documentació. 

23.02.2011 Entrevista a l’Equip Directiu. 

23.02.2011 Contrast i interpretació de la informació amb el Grup de Discussió. 
Participants: l’inspector de centre i l’inspectora de zona (equip avaluador), l’Equip Directiu, 4 
Caps de Departament, el coordinador de Qualitat, el coordinador d’FP, un representant del 
Consell Escolar i un representant del PAS. 

02.03.2011 Sessió d’avaluació amb el Grup de Discussió. Valoracions finals i propostes de millora. 

07.03.2011 Lliurament de l’informe de l’AGD del centre. 
 
 
Un nombre considerable de membres representants de la comunitat educativa ha participat en el 
procés d’avaluació, tot aportant informació, valoracions i propostes. Al llarg del procés, s’ha pogut 
constatar un clima de diàleg, per part de tots els sectors implicats, la qual cosa ha contribuït al bon 
desenvolupament de les sessions i a un millor coneixement compartit de les activitats que es porten a 
terme en el centre. 
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5.2.2.  Valoracions de l’AGD del centre 
 
 

1. RESULTATS (Satisfacció de la comunitat educativa) 

PUNTS FORTS 

1. La informació rebuda per part del professorat. 

2. Les relacions entre les persones del centre. 

3. Els resultats d’aprenentatge que assoleixen els alumnes. 

4. La manera en que es resolen els conflictes. 

PUNTS FEBLES 

1. El funcionament de les activitats curriculars fora del centre. 

2. Funcionament dels serveis (preferentment la biblioteca). 

3. Alt índex d’abandonament dels estudis als cicles (especialment al CFGM). 

4. Poca participació i falta de treball en equip. 
 
 
 

2. PROCESSOS D’AULA (metodologies d’aula) 

PUNTS FORTS 

1. Guiatge d’activitats i orientació dels alumnes. Guiatge del procés de resolució d’una tasca. 

2. Reconeixement del treball dels alumnes. 

3. Diversificació d’activitats: el treball de terminologia (vocabulari específic), el treball autònom, 
realització d’esquemes, apunts i dibuixos. 

4. Potenciació del raonament (argumentació, deducció, etc.).  

PUNTS FEBLES 

1. Identificació dels coneixements previs dels alumnes (avaluació inicial). 

2. Síntesi periòdica del treball realitzat. 

3. Diversificació d’activitats segons les necessitats dels alumnes. 

4. Treball per afavorir la iniciativa creativa. 

5. Ús didàctic dels diferents espais del centre. 

6. Millora de la comprensió oral i escrita de l’alumnat. 
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2. PROCESSOS D’AULA (gestió de la informació) 

PUNTS FORTS 

1. Comunicació dels Criteris d’Avaluació. 

2. Comunicació escrita del coneixement i l’aprenentatge.  

PUNTS FEBLES 

1. Poca diversificació i utilització de fonts (bibliografia, catàlegs, plànols, manuals, instruccions, 
etc.). 

2. Tractament de dades en activitats experimentals (lectura d’aparells de mesura, recollida i 
quantificació de dades). 

3. L’ús de les TIC en l’obtenció, processament i producció de la informació. 

4. L’ús de les TIC en la utilització de diferents llenguatges i formats. 

5. Utilització del diàleg, el debat i l’intercanvi d’informació entre alumnes. 

6. Presentació oral dels treballs. 
 
 
 

2. PROCESSOS D’AULA (relacions socio-afectives) 

PUNTS FORTS 

1. Bon clima d’aula. 

PUNTS FEBLES 

1. Sensibilització multicultural i plurilingüística. 

2. Gestió de les emocions a l’aula (autodisciplina, autocontrol, etc.). 

3. Expressió de vivències, sentiments i opinions. 
 
 
 

2. PROCESSOS D’AULA (Acció Tutorial) 

PUNTS FORTS 

1. Tutoria individualitzada: orientació en els problemes personals. 

2. Tutoria individualitzada: orientació en les dificultats escolars i de cara al futur. 

PUNTS FEBLES 

1. Tutoria de grup: per a donar i recollir informació, intercanviar punts de vista o per prendre 
decisions (famílies, professorat i alumnat). 

2. Tutoria de pràctiques en empresa: seguiment i avaluació. 
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3. PROCESSOS DE CENTRE (Convivència) 

PUNTS FORTS 

1. Control de l’assistència d’alumnat. Informació de les absències a les famílies. 

2. Control de l’assistència i puntualitat del professorat. 

3. Acollida professorat nou. 

PUNTS FEBLES 

1. Acollida de l’alumnat nou. 

2. Atenció de queixes i reclamacions de l’alumnat. 

3. Corresponsabilitat família-escola per a la prevenció de conflictes. 
 
 
 

3. PROCESSOS DE CENTRE (Participació i Coordinació) 

PUNTS FORTS 

1. Presa de decisions seguint criteris i procediments coneguts. 

2. Coordinació de Departaments i Equips docents. 

PUNTS FEBLES 

1. Estratègies per afavorir la participació en el centre (ambientació, gestió de lleure, activitats 
lúdiques, etc.). 

2. Treball en equip en l’elaboració de projectes i plans de centre i de les normes de convivència. 

3. Provisió d’equipaments segons els objectius dels projectes i plans de centre. 

4. Recollida i ús dels suggeriments per part de l’alumnat i professorat. 
 
 
 

3. PROCESSOS DE CENTRE (Gestió de recursos) 

PUNTS FORTS 

1. Avaluació periòdica dels plans i projectes. 

PUNTS FEBLES 

1. L’adequació dels equipaments i les instal·lacions (especialment, en algunes famílies 
professionals). 

2. Consolidació de les innovacions. 

3. Potenciació del treball en equip del professorat. 

4. Formació del professorat (l’ús de les noves tecnologies en la seva àrea o matèria, actualització 
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en els continguts curriculars de l’especialitat, plantejament transversal de les competències 
professionals, en competència social, en estratègies de resolució de conflictes i de mediació). 

 
 
5.2.3.  Síntesis de les fortaleses 
 

ÀMBIT PUNTS FORTS CODI 

1. RESULTATS 
(Satisfacció de la 
comunitat 
educativa) 

1. La informació rebuda per part del professorat. F1 

2. Les relacions entre les persones del centre. F2 

3. Els resultats d’aprenentatge que assoleixen els alumnes. F3 

4. La manera en que es resolen els conflictes. F4 

2. PROCESSOS 
D’AULA 
(metodologies 
d’aula) 

1. Guiatge d’activitats i orientació dels alumnes. Guiatge del procés de 
resolució d’una tasca. 

F1 

2. Reconeixement del treball dels alumnes. F1 

3. Diversificació d’activitats: el treball de terminologia (vocabulari 
específic), el treball autònom, realització d’esquemes, apunts i 
dibuixos. 

F1 

4. Potenciació del raonament (argumentació, deducció, etc.).  F1 

2. PROCESSOS 
D’AULA (gestió de 
la informació) 

1. Comunicació dels Criteris d’Avaluació. F1 

2. Comunicació escrita del coneixement i l’aprenentatge.  F1 

  

2. PROCESSOS 
D’AULA (relacions 
socio-afectives) 

1. Bon clima d’aula. F2 

  

  

2. PROCESSOS 
D’AULA (Acció 
Tutorial) 

1. Tutoria individualitzada: orientació en els problemes personals. F5 

2. Tutoria individualitzada: orientació en les dificultats escolars i de cara 
al futur. 

F5 

  

  

3. PROCESSOS DE 
CENTRE 
(Convivència) 

1. Control de l’assistència d’alumnat. Informació de les absències a les 
famílies. 

F4 

2. Control de l’assistència i puntualitat del professorat. F6 

3. Acollida professorat nou. F6 

  

3. PROCESSOS DE 
CENTRE 
(Participació i 
Coordinació) 

1. Presa de decisions seguint criteris i procediments coneguts. F7 

2. Coordinació de Departaments i Equips docents. F7 
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3. PROCESSOS DE 
CENTRE (Gestió de 
recursos) 

1. Avaluació periòdica dels plans i projectes. F7 

  

  

 
 
 

PUNTS FORTS SINTETIZATS 

CODI DEFINICIÓ PUNTS ENGLOBATS 

F1 Elaboració, comunicació i 
desenvolupament de les 
programacions de les 
matèries. 

- La informació rebuda per part del professorat. 
- Guiatge d’activitats i orientació dels alumnes. Guiatge del procés 

de resolució d’una tasca. 

- Reconeixement del treball dels alumnes. 
- Diversificació d’activitats: el treball de terminologia (vocabulari 

específic), el treball autònom, realització d’esquemes, apunts i 
dibuixos. 

- Potenciació del raonament (argumentació, deducció, etc.). 
- Comunicació dels Criteris d’Avaluació. 
- Comunicació escrita del coneixement i l’aprenentatge. 

F2 Bona convivència al centre. - Les relacions entre les persones del centre. 
- Bon clima d’aula. 

F3 Bons resultats educatius. - Els resultats d’aprenentatge que assoleixen els alumnes. 

F4 Bona aplicació de les normes 
de convivència dels alumnes. 

- La manera en que es resolen els conflictes. 
- Control de l’assistència d’alumnat. Informació de les absències a 

les famílies. 

F5 Bona tutoria individualitzada. - Tutoria individualitzada: orientació en els problemes personals. 
- Tutoria individualitzada: orientació en les dificultats escolars i de 

cara al futur. 

F6 Bona organització del 
professorat. 

- Control de l’assistència i puntualitat del professorat.  
- Acollida professorat nou. 

F7 Bona gestió de l’acció 
educativa. 

- Presa de decisions seguint criteris i procediments coneguts. 

- Coordinació de Departaments i Equips docents. 
- Avaluació periòdica dels plans i projectes. 
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5.2.4.  Síntesis de les debilitats 
 

ÀMBIT PUNTS FEBLES CODI 

1. RESULTATS 
(Satisfacció de la 
comunitat 
educativa) 

1. El funcionament de les activitats curriculars fora del centre. D1 

2. Funcionament dels serveis (preferentment la biblioteca). D1 

3. Alt índex d’abandonament dels estudis als cicles (especialment al 
CFGM). D2 

4. Poca participació i falta de treball en equip. D3 

2. PROCESSOS 
D’AULA 
(metodologies 
d’aula) 

1. Identificació dels coneixements previs dels alumnes (avaluació 
inicial). 

D4 

2. Síntesi periòdica del treball realitzat. D5 

3. Diversificació d’activitats segons les necessitats dels alumnes. D4 

4. Treball per afavorir la iniciativa creativa. D5 

5. Ús didàctic dels diferents espais del centre. D4 

6. Millora de la comprensió oral i escrita de l’alumnat. D5 

2. PROCESSOS 
D’AULA (gestió de 
la informació) 

1. Poca diversificació i utilització de fonts (bibliografia, catàlegs, plànols, 
manuals, instruccions, etc.). 

D5 

2. Tractament de dades en activitats experimentals (lectura d’aparells 
de mesura, recollida i quantificació de dades). 

D4 

3. L’ús de les TIC en l’obtenció, processament i producció de la 
informació. D6 

4. L’ús de les TIC en la utilització de diferents llenguatges i formats. D6 

5. Utilització del diàleg, el debat i l’intercanvi d’informació entre 
alumnes. D5 

6. Presentació oral dels treballs. D5 

2. PROCESSOS 
D’AULA (relacions 
socio-afectives) 

1. Sensibilització multicultural i plurilingüística. D5 

2. Gestió de les emocions a l’aula (autodisciplina, autocontrol, etc.). D5 

3. Expressió de vivències, sentiments i opinions. D5 

2. PROCESSOS 
D’AULA (Acció 
Tutorial) 

1. Tutoria de grup: per a donar i recollir informació, intercanviar punts 
de vista o per prendre decisions (famílies, professorat i alumnat). 

D7 

2. Tutoria de pràctiques en empresa: seguiment i avaluació. D7 
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3. PROCESSOS DE 
CENTRE 
(Convivència) 

1. Acollida de l’alumnat nou. D7 

2. Atenció de queixes i reclamacions de l’alumnat. D7 

3. Corresponsabilitat família-escola per a la prevenció de conflictes. D7 

  

 
 
 
 

ÀMBIT PUNTS FEBLES CODI 

3. PROCESSOS DE 
CENTRE 
(Participació i 
Coordinació) 

1. Estratègies per afavorir la participació en el centre (ambientació, 
gestió de lleure, activitats lúdiques, etc.). D1 

2. Treball en equip en l’elaboració de projectes i plans de centre i de les 
normes de convivència. D3 

3. Provisió d’equipaments segons els objectius dels projectes i plans de 
centre. D8 

4. Recollida i ús dels suggeriments per part de l’alumnat i professorat. D1 

3. PROCESSOS DE 
CENTRE (Gestió de 
recursos) 

1. L’adequació dels equipaments i les instal·lacions (especialment, en 
algunes famílies professionals). D8 

2. Consolidació de les innovacions. D9 

3. Potenciació del treball en equip del professorat. D3 

4. Formació del professorat (l’ús de les noves tecnologies en la seva 
àrea o matèria, actualització en els continguts curriculars de 
l’especialitat, plantejament transversal de les competències 
professionals, en competència social, en estratègies de resolució de 
conflictes i de mediació). 

D9 
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PUNTS FEBLES SINTETIZATS 

CODI DEFINICIÓ PUNTS ENGLOBATS 

D1 Gestió dels serveis i activitats 
que fomenten l’estudi i la 
participació en el centre. 

- El funcionament de les activitats curriculars fora del centre. 
- Funcionament dels serveis (preferentment la biblioteca). 
- Estratègies per afavorir la participació en el centre (ambientació, gestió 

de lleure, activitats lúdiques, etc.). 
- Recollida i ús dels suggeriments per part de l’alumnat i professorat. 

D2 Alt índex d’abandonament als 
cicles. 

- Alt índex d’abandonament dels estudis als cicles (especialment al 
CFGM). 

D3 Treball en equip a tots els 
àmbits. 

- Poca participació i falta de treball en equip. 
- Treball en equip en l’elaboració de projectes i plans de centre i de les 

normes de convivència. 
- Potenciació del treball en equip del professorat. 

D4 Estratègies per al coneixement 
de l’atenció a la diversitat. 

- Identificació dels coneixements previs dels alumnes (avaluació inicial). 
- Diversificació d’activitats segons les necessitats dels alumnes. 
- Ús didàctic dels diferents espais del centre. 
- Tractament de dades en activitats experimentals (lectura d’aparells de 

mesura, recollida i quantificació de dades). 
D5 Foment de les Tecnologies de 

l’Aprenentatge i el 
Coneixement (TAC) i del 
plurilingüisme. 

- Síntesi periòdica del treball realitzat. 
- Treball per afavorir la iniciativa creativa. 
- Millora de la comprensió oral i escrita de l’alumnat. 
- Poca diversificació i utilització de fonts (bibliografia, catàlegs, plànols, 

manuals, instruccions, etc.). 
- Utilització del diàleg, el debat i l’intercanvi d’informació entre alumnes. 
- Presentació oral dels treballs. 
- Sensibilització multicultural i plurilingüística. 
- Gestió de les emocions a l’aula (autodisciplina, autocontrol, etc.). 
- Expressió de vivències, sentiments i opinions. 

D6 Foment de les Tecnologies de 
la Informació i de la 
Comunicació (TIC). 

- L’ús de les TIC en l’obtenció, processament i producció de la informació. 
- L’ús de les TIC en la utilització de diferents llenguatges i formats. 

D7 Planificació i seguiment de les 
activitats del Pla d’Acció 
Tutorial (PAT). 

- Tutoria de grup: per a donar i recollir informació, intercanviar punts de 
vista o per prendre decisions (famílies, professorat i alumnat). 

- Tutoria de pràctiques en empresa: seguiment i avaluació. 
- Acollida de l’alumnat nou. 
- Atenció de queixes i reclamacions de l’alumnat. 
- Corresponsabilitat família-escola per a la prevenció de conflictes. 

D8 Millora de les infraestructures, - Provisió d’equipaments segons els objectius dels projectes i plans de 
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instal·lacions i equipaments 
del centre. 

centre. 
- L’adequació dels equipaments i les instal·lacions (especialment, en 

algunes famílies professionals). 
D9 Potenciació de plans i 

projectes. 
- Consolidació de les innovacions. 
- Formació del professorat (l’ús de les noves tecnologies en la seva àrea o 

matèria, actualització en els continguts curriculars de l’especialitat, 
plantejament transversal de les competències professionals, en 
competència social, en estratègies de resolució de conflictes i de 
mediació). 

 
 
5.3.  Anàlisis extern 
 
L’anàlisi extern del centre i el posterior anàlisi DAFO s’han realitzat pel Consell de Direcció, format 
per: l’Equip Directiu, els Caps de Departaments (TMV, MSP, EE i FOL) i els Coordinadors (d’FP, LIC, 
PRL, PE, d’Informática i QiMC). En total, han col·laborat 14 participants del claustre. 
 
 
5.3.1.  Anàlisis de l’entorn del centre 
 
 

ÀMBIT AMENACES OPORTUNITATS 

1. Conjuntura socio-
econòmica 

- Davallada del teixit empresarial de la 
zona provocada per la crisis 
econòmica. 

- Situació estratègica de l’Institut 
(Aeroport del Prat i polígons 
industrials importants: Estruch, Mas 
Blau, Zona Franca,...). 

2. Marc legal - Canvis sobtats en l’aplicació de la 
normativa, en els cicles 
d’aeromecànica, impossibles de 
seguir. 

- No  poder establir mecanismes de 
reserva d’un percentatge d’alumnes 
de CFGM  a CFGS del propi centre. 

- Desplegament de l’Autonomia de 
centre promoguda per la LEC. 

3. Aliances - Incertitud pel canvi polític al 
Departament d’Educació. 

- Relació amb altres entitats, 
empreses, gremis, Ajuntament, etc. 
(Ex: UPC-EETAC, Iberia, Mitsubshi, 
Italsan, Clever, Audi, Damm, 
Agefred,...). 

- Relació amb altres països de la CE 
per a l’intercanvi d’alumnes. 

4. Recursos (econòmics i 
humans) 

- Retallada important del pressupost 
anual del centre. 

- Plantilla inestable de professorat. 
- Dedicació limitada d’alguns 

professors especialistes. 

- Compromís d’estabilitat del 
professorat participant en plans i 
projectes de centre. 

5. Entorn cultural - Baix nivell de coneixements de 
l’alumnat que accedeix al centre que 
propicia la desmotivació i 
l’abandonament. 

- L’interès que tenen diferents entitats 
del Prat per a promocionar al centre 
(Arxiu Municipal, Amics de 
l’Aeronàutica, la Ràdio del Prat, etc.). 

6. Estructura social - El nivell socio-econòmic de les 
famílies és de tipologia B (de 

- La gent treballadora de l’entorn pot 
afavorir la promoció del centre com 
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recursos limitats). una oportunitat de millora laboral. 

7. Demografia - Descens de la població en la franja 
d’edat dels 16 a 18 anys. 

- L’augment de la població en atur pot 
afavorir l’augment de la matrícula. 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.  Anàlisis del mercat 
 
 

ÀMBIT AMENACES OPORTUNITATS 

1. Competència - Alta densitat de centres públics a la 
zona que oferten els mateixos Cicles 
Formatius de les Famílies de 
Manteniment i Serveis a la Producció 
i Electricitat-Electrònica. 

- Forta competència de centres privats 
que oferten els cicles 
d’aeromecànica i que utilitzen 
tàctiques comercials per a situar-se 
en l’ambient exterior. 

- L’Institut Illa dels Banyols és l’únic 
centre públic de la comarca de 
Formació Professional de caire 
industrial, exclusivament. 

- Valor afegit amb l’obtenció de 
carnets Professionals a les Famílies 
de Manteniment i Serveis a la 
Producció i Electricitat-Electrònica. 

- Valor afegit de la Família de TMV 
amb els CFGS d’aeromecànica i el 
CFGM de Manteniment de Vehicles i 
Aeronaus de Motor de Pistó. 

2. Mercat potencial - Baixa percepció de la confiança 
d’alumnes potencials per 
l’organització i desenvolupament de 
l’ensenyament del centre. 

- Formació Professional Contínua i 
Ocupacional (Programa Qualifica’t). 

- Increment de PQPI’s amb els perfils 
adients a les famílies actuals del 
centre. 

3. Grup d’interès 
(alumnes, famílies i 
empreses)  

- Baixa demanda als Cicles Formatius 
de les Famílies de Manteniment i 
Serveis a la Producció i Electricitat-
Electrònica. 

- Alta demanda als Cicles Formatius 
de la Família de TMV. 

 -  -  
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5.3.3.  Anàlisis de les amenaces i oportunitats 
 
 

 

MATRIU D’AMENACES 

PROBABILITAT D’OCÓRRER 

Alta Baixa 

NIVELL 
D’IMPACTE 

Alt 

- Davallada del teixit empresarial de la zona 
provocada per la crisis econòmica. 

- Canvis sobtats en l’aplicació de la 
normativa, en els cicles d’aeromecànica. 

- No poder establir reserva de places de 
CFGM a CFGS. 

- Retallada del pressupost anual del centre. 
- Plantilla inestable de professorat. 
- Baix nivell de coneixements de l’alumnat 

que accedeix al centre que propicia la 
desmotivació i l’abandonament. 

- Baixa demanda als CFPS de les Famílies 
de Manteniment i Serveis a la Producció i 
Electricitat-Electrònica. 

- Baixa percepció de la confiança 
d’alumnes potencials per l’organització i 
desenvolupament de l’ensenyament del 
centre. 

Baix 

- Incertitud pel canvi polític al Departament 
d’Educació.  

- Dedicació limitada d’alguns professors 
especialistes. 

- Alta densitat de centres públics a la zona 
que oferten els mateixos Cicles Formatius 
de les Famílies de Manteniment i Serveis 
a la Producció i Electricitat-Electrònica.  

- Forta competència de centres privats que 
oferten els cicles d’aeromecànica i que 
utilitzen tàctiques comercials per a situar-
se en l’ambient exterior. 

- El nivell socio-econòmic de les famílies és 
de tipologia B (de recursos limitats). 
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MATRIU D’OPORTUNITATS 

PROBABILITAT D’ÈXIT 

Alta Baixa 

NIVELL 
D’IMPACTE 

Alt 

- Situació estratègica de l’Institut. 
- Relació amb altres entitats de l’entorn. 
- Centre d’FP exclusivament industrial. 
- Formació Continua i Ocupacional 

(Programa Qualifica’t). 
- Increment de PQPIs afins a les Famílies 

Professionals del centre. 
- Relació amb altres països de la CE 

(intercanvis i/o estades). 
- Alta demanda als CFPS de la Família 

TMV. 

- Desplegament de l’Autonomia de centre 
promoguda per la LEC.  

- L’interès que tenen diferents entitats del 
Prat per a promocionar al centre (Arxiu 
Municipal, Amics de l’Aeronàutica, la 
Ràdio del Prat, etc.).  

- L’augment de la població en atur pot 
afavorir l’augment de la matrícula. 

Baix 

- Compromís d’estabilitat del professorat 
participant en plans i projectes de centre. 

- Valor afegit amb l’obtenció de carnets 
Professionals a les Famílies de 
Manteniment i Serveis a la Producció i 
Electricitat-Electrònica. 

- Valor afegit de la Família de TMV amb els 
CFGS d’aeromecànica i el CFGM de 
Manteniment de Vehicles i Aeronaus de 
Motor de Pistó. 

- La gent treballadora de l’entorn pot 
afavorir la promoció del centre com una 
oportunitat de millora laboral. 
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AMENACES PRIORITZADES 

CODI DEFINICIÓ 

A1 Davallada del teixit empresarial de la zona provocada per la crisis econòmica. 

A2 Canvis sobtats en l’aplicació de la normativa, en els cicles d’aeromecànica. 

A3 No poder establir reserva de places de CFGM a CFGS. 

A4 Retallada del pressupost anual del centre. 

A5 Plantilla inestable de professorat. 

A6 Baix nivell de coneixements de l’alumnat que accedeix al centre que propicia la 
desmotivació i l’abandonament. 

A7 Baixa demanda als CFPS de les Famílies de Manteniment i Serveis a la Producció i 
Electricitat-Electrònica. 

  

  

  
 
 
 

OPORTUNITATS PRIORITZADES 

CODI DEFINICIÓ 

O1 Situació estratègica de l’Institut. 

O2 Relació amb altres entitats de l’entorn. 

O3 Centre d’FP exclusivament industrial. 

O4 Formació Continua i Ocupacional (Programa Qualifica’t). 

O5 Increment de PQPIs afins a les Famílies Professionals del centre. 

O6 Relació amb altres països de la CE (intercanvis i/o estades). 

O7 Alta demanda als CFPS de la Família TMV. 
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5.4.  Anàlisis DAFO 
 
5.4.1.  Descripció del DAFO 
 

AMENACES OPORTUNITATS 

A1. Davallada del teixit empresarial de la zona 
provocada per la crisis econòmica. 

O1. Situació estratègica de l’Institut. 

A2. Canvis sobtats en l’aplicació de la normativa, en els 
cicles d’aeromecànica. 

O2. Relació amb altres entitats de l’entorn. 

A3. No poder establir reserva de places de CFGM a 
CFGS. 

O3. Centre d’FP exclusivament industrial. 

A4. Retallada del pressupost anual del centre. O4. Formació Continua i Ocupacional (Programa 
Qualifica’t). 

A5. Plantilla inestable de professorat. O5. Increment de PQPIs afins a les Famílies 
Professionals del centre. 

A6. Baix nivell de coneixements de l’alumnat que 
accedeix al centre que propicia la desmotivació i 
l’abandonament. 

O6. Relació amb altres països de la CE (intercanvis i/o 
estades). 

A7. Baixa demanda als CFPS de les Famílies de 
Manteniment i Serveis a la Producció i Electricitat-
Electrònica. 

O7. Alta demanda als CFPS de la Família TMV. 

  

  

  

FORTALESES DEBILITATS 

F1. Elaboració, comunicació i desenvolupament de les 
programacions de les matèries. 

D1. Gestió dels serveis i activitats que fomenten l’estudi 
i la participació en el centre. 

F2. Bona convivència al centre. D2. Alt índex d’abandonament als cicles. 

F3. Bons resultats educatius. D3. Treball en equip a tots els àmbits. 

F4. Bona aplicació de les normes de convivència dels 
alumnes. 

D4. Estratègies per al coneixement de l’atenció a la 
diversitat. 

F5. Bona tutoria individualitzada. D5. Foment de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el 
Coneixement (TAC) i del plurilingüisme. 
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F6. Bona organització del professorat. D6. Foment de les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació (TIC). 

F7. Bona gestió de l’acció educativa. D7. Planificació i seguiment de les activitats del Pla 
d’Acció Tutorial (PAT). 

 D8. Millora de les infraestructures, instal·lacions i 
equipaments del centre. 

 D9. Potenciació de plans i projectes. 

 
  

 
5.4.2.  Matriu DAFO 
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5.4.3.  Interpretació de la matriu DAFO i conclusions 
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L’anàlisi DAFO s’ha realitzat, tenint en compte els resultats de l’AGD (punts forts i febles) i l’anàlisi 
extern (amenaces i oportunitats), en sessió de reunió del Consell de Direcció amb data del 27-04-11. 
 
La interpretació dels resultats de la matriu DAFO és la següent: 
 
a) Amenaces que podem contrarestar utilitzant els punts forts i reconvertint els punts febles 

en forts: 
- A4. Retallada del pressupost anual del centre. 
- A5. Plantilla inestable de professorat. 
- A6. Baix nivell de coneixements de l’alumnat que accedeix al centre que propicia la 

desmotivació i l’abandonament. 
 
 
b) Capacitat d'aprofitar les oportunitats si utilitzem els punts forts i convertim els febles en 

forts: 
- O2. Relació amb altres entitats de l’entorn. 
- O3. Centre d’FP exclusivament industrial. 
- O4. Formació Continua i Ocupacional (Programa Qualifica’t). 
- O5. Increment de PQPIs afins a les Famílies Professionals del centre. 
- O6. Relació amb altres països de la CE (intercanvis i/o estades). 

 
 
c) Punts forts que poden compensar o neutralitzar les amenaces i que hem de potenciar: 

- F1. Elaboració, comunicació i desenvolupament de les programacions de les matèries. 
- F3. Bons resultats educatius. 
- F6. Bona organització del professorat. 
- F7. Bona gestió de l’acció educativa. 

 
 
d) Nivell d'utilitat de reconvertir els punts febles en punts forts: 

- D1. Gestió dels serveis i activitats que fomenten l’estudi i la participació en el centre. 
- D7. Planificació i seguiment de les activitats del Pla d’Acció Tutorial (PAT). 
- D8. Millora de les infraestructures, instal·lacions i equipaments del centre. 
- D9. Potenciació de plans i projectes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de realitzar la interpretació de la matriu DAFO, identifiquem les estratègies preferents 
següents: 
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a) Estratègies de prevenció, amb una mitjana del 45,5%, les amenaces A4, A5 i A6, i les fortaleses 

F3, F6 i F7. 
 
b) Estratègies de creixement, amb una mitjana del 54,7%, les oportunitats O2, O3, O4, O5 i O6, i 

les fortaleses F1, F2, F3, F6 i F7. 
 
c) Estratègies d'atenció preferent, amb una mitjana del 45,0%, les amenaces A4, A5 i A6, i les 

debilitats D4, D5, D6, D7, D8 i D9. 
 
d) Estratègies de millora, amb una mitjana del 51,1%, les oportunitats O1, O2, O3 i O4, i les 

debilitats D1, D8 i D9. 
 
 
Per tant, la línia estratègica de l'Institut Illa dels Banyols consistirà en: 
 
1) Reforçar els punts forts: 

- F3. Bons resultats educatius. 
- F6. Bona organització del professorat. 
- F7. Bona gestió de l’acció educativa. 

 
2) Aprofitar les oportunitats: 

- O2. Relació amb altres entitats de l’entorn. 
- O3. Centre d’FP exclusivament industrial. 
- O4. Formació Continua i Ocupacional (Programa Qualifica’t). 
No podem oblidar pel seu grau d’importància: 
- O1. Situació estratègica de l’Institut. 
- O5. Increment de PQPIs afins a les Famílies Professionals del centre. 
- O6. Relació amb altres països de la CE (intercanvis i/o estades). 

 
3) Corregir les debilitats: 

- D8. Millora de les infraestructures, instal·lacions i equipaments del centre. 
- D9. Potenciació de plans i projectes. 
No podem oblidar pel seu grau d’importància: 
- D1. Gestió dels serveis i activitats que fomenten l’estudi i la participació en el centre. 
- D4. Estratègies per al coneixement de l’atenció a la diversitat. 
- D5. Foment de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) i del plurilingüisme. 
- D6. Foment de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC). 
- D7. Planificació i seguiment de les activitats del Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

 
4) Contrarestar les amenaces: 

- A4. Retallada del pressupost anual del centre. 
- A5. Plantilla inestable de professorat. 
- A6. Baix nivell de coneixements de l’alumnat que accedeix al centre que propicia la 

desmotivació i l’abandonament. 
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TIPOLOGIA 
ESTRATÈGIES PLANTEJADES 

Denominació Definició 

Estratègies 
de prevenció 

Potencien les 
fortaleses del 
centre per 
defensar-nos 
de les 
amenaces. 

- Estratègies per a potenciar la gestió de l’acció educativa (fortalesa F7) que 
permetin millorar la gestió de recursos (econòmics i humans) i la motivació de 
l’alumnat: “Millora de la convivència en el centre”, i “Millora de les 
infraestructures i instal·lacions del centre”. 

- Estratègies per a potenciar els bons resultats educatius (fortalesa F3) que permetin 
millorar la gestió de recursos (econòmics i humans) i la motivació de l’alumnat: 
“Potenciació de l’atenció a la diversitat”, “Potenciació de l’ús de les TAC i del 
plurilingüisme a l’aula”, i “Potenciació de l’ús de les TIC a l’aula”. 

- Estratègies per a potenciar l’organització del professorat (fortalesa F6) que 
permetin millorar la motivació de l’alumnat: “Potenciació de l’acció tutorial”, i 
“Millora de la convivència en el centre”. 

- Estratègies per a potenciar la planificació i desplegament del PCC (fortalesa F1) 
que permetin millorar la gestió de recursos (econòmics i humans) i la motivació de 
l’alumnat: “Potenciació de l’atenció a la diversitat”, “Potenciació de l’ús de les 
TAC i del plurilingüisme a l’aula”, i “Potenciació de l’ús de les TIC a l’aula”. 

Estratègies 
de 
creixement 

Potencien les 
fortaleses per 
aprofitar 
millor les 
oportunitats 

- Estratègies per a potenciar la gestió de l’acció educativa (fortalesa F7) que 
permetin millorar la promoció del centre i ampliar l’oferta educativa: “Potenciació 
de la comunicació i projecció exterior del centre”, i “Impuls del programa 
Qualifica’t i dels PQPIs”. 

- Estratègies per a potenciar la planificació i desplegament del PCC (fortalesa F1) 
que permetin millorar la promoció del centre i ampliar l’oferta educativa: “Millora de 
les relacions escola - món laboral”, i “Impuls del programa Qualifica’t i dels 
PQPIs”. 

- Estratègies per a potenciar la convivència en el centre (fortalesa F2) que permetin 
millorar la promoció del centre i ampliar l’oferta educativa: “Impuls de la 
participació de la comunitat educativa al centre”. 

- Estratègies per a potenciar els bons resultats educatius (fortalesa F3) que permetin 
millorar la promoció del centre i ampliar l’oferta educativa: “Potenciació de la 
comunicació i projecció exterior del centre”, i “Impuls del compromís cap a 
l’excel·lència educativa”. 

Estratègies 
d’atenció 
preferent 

Busquen 
superar les 
debilitats per 
superar les 
amenaces. 

- Estratègia per a potenciar l’acció tutorial (debilitat D7): “Potenciació de l’acció 
tutorial”. 

- Estratègia per a potenciar l’ús de les TIC (debilitat D6): “Potenciació de l’ús de 
les TIC a l’aula” 

- Estratègies per a potenciar plans i projectes (debilitat D9) que permetin optimitzar 
la gestió dels recursos i fomentar la motivació de l’alumnat.:“Impuls del 
compromís cap a l’excel·lència educativa”. 

- Estratègia per a potenciar l’ús de les TAC a l’aula (debilitat D5): “Potenciació de 
l’ús de les TAC i del plurilingüisme a l’aula”. 

- Estratègia per a potenciar l’atenció a la diversitat (debilitat D4): “Potenciació de 
l’atenció a la diversitat”. 

Estratègies 
de millora 

Busquen 
superar les 
debilitats per 
aprofitar les 
oportunitats. 

- Estratègies per a potenciar plans i projectes (debilitat D9) que permetin millorar la 
promoció del centre i ampliar l’oferta educativa: “Potenciació de la comunicació i 
projecció exterior del centre”, i “Impuls del programa Qualifica’t i dels PQPIs”. 

- Estratègia per a millorar les infraestructures, instal·lacions i equipaments del centre 
(debilitat D8). “Millora de les infraestructures i instal·lacions del centre”. 

- Estratègia per a potenciar la gestió dels serveis i activitats que fomenten l’estudi i la 
participació en el centre (debilitat D1): “Impuls de la participació de la comunitat 
educativa al centre”. 

- Estratègies per a potenciar el treball en equip (debilitat D3) que permetin millorar la 
promoció del centre i ampliar l’oferta educativa: “Potenciació de la comunicació i 
projecció exterior del centre”, i “Millora de les relacions escola - món laboral”. 

 
 
 
La relació d’Estratègies a seguir per cada Objectiu Estratègic de centre és la següent: 
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Objectiu Estratègic Estratègies Tipologia 

01. Millorar els resultats 
educatius 

Potenciació de l’atenció a la diversitat. Estratègia de prevenció i 
d’atenció preferent. 

Potenciació de l’ús de les TAC i del 
plurilingüisme a l’aula. 

Estratègia de prevenció i 
d’atenció preferent. 

Potenciació de l’ús de les TIC a l’aula. Estratègia de prevenció i 
d’atenció preferent. 

02. Millorar la cohesió 
social 

Potenciació de l’acció tutorial Estratègia de prevenció i 
d’atenció preferent. 

Impuls de la participació de la comunitat 
educativa al centre. 

Estratègia de creixement i 
millora 

Millora de la convivència en el centre. Estratègia de prevenció 

Millora de les relacions escola - món laboral. Estratègia de creixement i 
millora 

03. Millorar la confiança 
dels grups d’interès 
(famílies, alumnes i 
empreses) 

Potenciació de la comunicació i projecció 
exterior del centre. 

Estratègia de creixement i 
millora 

Impuls del compromís cap a l’excel·lència 
educativa. 

Estratègia de creixement i 
d’atenció preferent 

Impuls del programa Qualifica’t i dels PQPIs Estratègia de creixement i 
millora 

Millora de les infraestructures i instal·lacions 
del centre 

Estratègia de prevenció i 
millora 
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6. LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PER A L’AUTONOMIA DE 
CENTRE 

 
 
El Pla Estratègic (PE) és un instrument de planificació i gestió global de l’organització del centre, a 
mitjà i llarg termini, generalment, per un període de tres o més cursos acadèmics, que li permet 
establir les prioritats en la seva acció. És un document annexa al Projecte de Direcció (PdD). 
 
El Pla Estratègic incorpora la determinació dels objectius estratègics a assolir, les estratègies que es 
desenvolupen amb els seus objectius tàctics i operatius (anuals), i els plans d’acció que permeten 
dur-lo a terme, a partir de la definició de la missió o finalitat, la visió, els valors i les polítiques que es 
promulguen en el Projecte Educatiu de Centre (PEC). Per això, identifica les oportunitats i les 
amenaces del seu entorn, així com les fortaleses i les debilitats del mateix centre. 
 
El Pla Estratègic segueix les directrius del Projecte per a la Millora de la Qualitat dels Centres 
Educatius públics (PMQCE) (Resolució EDU/1781/2009, de 22 de juny), que té com a finalitat: 
millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius públics, a través de 
l’impuls de l’autonomia i la millora de la qualitat. 
 
El PMQCE es concreta en dues línies d’actuació, una primera de caràcter general, per a tots els 
centres educatius públics, i una més específica, adreçada als centres que imparteixen dos o més 
cicles d’ensenyaments professionals, artístics o especialitzats o en són centres específics, i que 
s’anomena Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC). 
 
Els centres educatius disposen d’autonomia. En l’exercici d’aquesta autonomia, el seus òrgans de 
govern poden: fixar objectius addicionals, definir estratègies per assolir-los, organitzar el centre, 
determinar els recursos necessaris i definir els procediments per aplicar el Projecte Educatiu de 
Centre (PEC). 
 
L’aplicació del Pla Estratègic comporta una sèrie d’avantatges en el centre educatiu:  

- Facilita la participació de la comunitat educativa. 

- Facilita la distribució de responsabilitats. 

- Orienta l’activitat de tot el centre cap als objectius. 

- Ordena la informació necessària per al seguiment dels objectius. 

- Racionalitza l’ús dels seus recursos. 

- Afavoreix la presa de decisions. 

- Facilita la rendició de comptes a la comunitat educativa. 
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7. AVALUACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 
 
 
7.1.  Finalitat dels indicadors de progrés 
 
 
En la mesura que el projecte de direcció s’ha convertit en la LEC en l’instrument de desplegament del 
projecte educatiu del centre, l’avaluació de cadascun d’aquests dos projectes és inseparable l’una de 
l’altra. Com l’objecte de l’avaluació del sistema educatiu és “descriure, analitzar, valorar i interpretar 
les polítiques, les institucions i les pràctiques educatives amb l’objectiu de mantenir-les, 
desenvolupar-les o modificar-les” (art. 182.1 LEC), hem d’entendre que l’avaluació dels dos principals 
instruments de l’autonomia del centre educatiu, el PEC i el PdP, comporta la descripció, l’anàlisi i la 
valoració de tots els elements que els componen. 
 
Per a portar a terme l’avaluació del projecte de direcció el mateix projecte ha d’incloure i precisar “els 
indicadors explícits per a l’avaluació del mandat d’acord amb els indicadors de progrés establerts en 
el projecte educatiu” (art. 144.3 LEC, 31.2 D_aut, i 23.1, 25.1 i 4 D_dir). Quan el centre tingui un acord 
de corresponsabilitat en vigor, el projecte de direcció ha d’incorporar els indicadors corresponents 
(art. 25.4 D_dir). 
 
La finalitat principal dels indicadors és, doncs, la de permetre de comprovar l’aplicació del projecte de 
direcció (i, en definitiva, del projecte educatiu) i de verificar-ne l’assoliment dels objectius (art. 197.3, 
LEC). 
 
La importància que té aquesta avaluació és evident: els resultats de l’avaluació de l’aplicació del 
projecte de direcció i de l’avaluació del centre es tenen en compte en l’avaluació de l’exercici de la 
funció directiva en els centres públics (art. 61.1 D_aut), ja que l’avaluació del projecte educatiu i del 
funcionament general del centre abasta l’aplicació del projecte de direcció i, si escau, dels acords de 
corresponsabilitat (art. 6.f D_dir).  
 
I, per tant, els indicadors que intervenen en el procés d’avaluació dels centres públics es concreten en 
la programació general anual, a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció, i d’acord 
amb els indicadors del projecte educatiu (art. 58.1 D_aut). El projecte educatiu ha d’orientar sempre 
les successives programacions generals anuals del centre i establir els criteris, indicadors i 
procediments per a l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos. El resultat d’aquesta avaluació 
es recull, finalment, en la memòria anual corresponent (art. 10.2 D_aut). 
 
En l’actualització del projecte de direcció, pel que fa a la renovació del mandat, s’han de tenir en 
compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció inicial que es considerin 
pertinents, sens perjudici de la possibilitat d’introduir-ne de nous, amb els indicadors corresponents 
(art. 26.1 D_dir). De tot això es pot deduir que tots els aspectes que configuren el projecte de direcció 
han de tenir emparellats els indicadors corresponents. 
 
L’Administració educativa, per tant, avalua l’acció directiva i el funcionament del centre (art. 147.7 
LEC i 31-33 D_dir) i coincidint amb l’any de finalització dels períodes ordinaris de mandat de les 
direccions dels centres, s’emet un informe amb el resultat de l’avaluació externa en què s’indiquen els 
aspectes susceptibles de millora a cada centre (art. 58.2 D_aut). 
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7.2.  Concreció dels indicadors de progrés del Projecte de Direcció 
 
7.2.1.  Indicadors d’Objectius 
 

INDICADORS D’OBJECTIUS DE CENTRE 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

I-05.01 Alumnes aprovats als Cicles Formatius 01 06   

I-05.02 Alumnes que promocionen de 1r a 2n curs 
(CFGM i CFGS) 01 06  

Annex 2/ 2. Resultats/ 
CCFF/ Promoció de 1r 
curs a 2n 

I-05.03 Alumnes que es graduen (CFGM, CFGS i 
altres estudis) 01 06  

Annex 2/ 2. Resultats/ 
CCFF/ Índex d'alumnes 
que es graduen 

I-05.04 Abandonament 02 04  
Annex 2/ 1. Context/ 
CCFF/ Índex 
d'abandonament 

I-08.01 Inserció laboral de l’alumnat (CFGM i CFGS) 02 28  
Annex 2/ 2. Resultats/ 
Enseny. Post./ Inserció 
laboral 

I-04.02 Matriculacions 03    

I-04.02b Escolarització (CFGM, CFGS i altres estudis). 
Nombre de Grups 03   Annex 2/ 1. Context/ 

1.3. Escolarització 

I-04.02c Escolarització (CFGM, CFGS i altres estudis). 
Nombre d'alumnes 03   Annex 2/ 1. Context/ 

1.3. Escolarització 
I-05.05 Convenis de col·laboració amb empreses 03    

I-05.06 Dispersió de qualificacions 1.1.1.    

I-06.02a Satisfacció per les innovacions pedagògiques 
aplicades a l’aula (alumnat) 1.2.1.    

I-06.02c Satisfacció per les innovacions pedagògiques 
aplicades a l’aula (professorat) 1.2.1.    

I-06.03a Satisfacció per l’ús de les TIC a l’aula 
(alumnat) 1.3.1.    

I-06.03c Satisfacció per l’ús de les TIC a l’aula 
(professorat) 1.3.1.    

I-06.04 Satisfacció Acció Tutorial (alumnat) 2.1.1. 18   

I-06.05a Satisfacció per les relacions entre les 
persones del centre (alumnat) 2.2.1. 10 Enquesta alumnat/ 

Preg. 2  

I-06.06a Satisfacció per la identificació de les persones 
amb el centre (alumnat) 2.2.1. 11 Enquesta alumnat/ 

Preg. 3  

I-06.05c Satisfacció per les relacions entre les 
persones del centre (professorat) 2.2.1. 32 Enquesta 

professorat/ Preg. 2  

I-06.05b Satisfacció per les relacions entre les 
persones del centre (famílies) 2.2.1.  Enquesta famílies/ 

Preg. 2  

I-06.06c Satisfacció per la identificació de les persones 
amb el centre (professorat) 2.2.1. 33 Enquesta 

professorat/ Preg. 3  

I-05.08 Incidències 2.3.1. 08   
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INDICADORS D’OBJECTIUS DE CENTRE 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

I-06.06b Satisfacció per la identificació de les persones 
amb el centre (famílies) 2.2.1. 21 Enquesta famílies/ 

Preg. 3  

I-06.07a Satisfacció per la manera com es resolen els 
conflictes (alumnat) 2.3.1. 12 Enquesta alumnat/ 

Preg. 7  

I-06.07b Satisfacció per la manera com es resolen els 
conflictes (famílies) 2.3.1. 23 Enquesta famílies/ 

Preg. 7  

I-06.07c Satisfacció per la manera com es resolen els 
conflictes (professorat) 2.3.1. 35 Enquesta 

professorat/ Preg. 7  

I-06.08 Satisfacció FCT (alumnat) 2.4.1. 17   

I-06.09 Grau de satisfacció de les empreses/entitats 
col·laboradores en l’FCT 2.4.1. 29   

I-06.10a Satisfacció per la manera com s’afavoreix la 
veu de la comunitat educativa (alumnat) 3.1.1.    

I-06.10b Satisfacció per la manera com s’afavoreix la 
veu de la comunitat educativa (famílies) 3.1.1.    

I-06.10c Satisfacció per la manera com s’afavoreix la 
veu de la comunitat educativa (professorat) 3.1.1.    

I-06.11 Satisfacció per la informació rebuda en la 
campanya publicitària (alumnat) 3.1.1.    

I-06.12a Satisfacció per la implicació del centre en 
esdeveniments externs (alumnat) 3.1.1.    

I-06.12b Satisfacció per la implicació del centre en 
esdeveniments externs (famílies) 3.1.1.    

I-06.12c Satisfacció per la implicació del centre en 
esdeveniments externs (professorat) 3.1.1.    

I-02.01 Grau d’implantació del SGQ 3.2.1.    

I-05.09 Aspirants presentats pel reconeixement de 
l'experiència laboral 3.3.1.    

I-06.13a Satisfacció per la connectivitat de la xarxa 
informàtica (alumnat) 3.4.1.    

I-06.13c Satisfacció per la connectivitat de la xarxa 
informàtica (professorat) 3.4.1.    

I-06.14a Satisfacció per les millores de la pàgina web 
del centre (alumnat) 3.4.1.    

I-06.14b Satisfacció per les millores de la pàgina web 
del centre (famílies) 3.4.1.    

I-06.14c Satisfacció per les millores de la pàgina web 
del centre (professorat) 3.4.1.    

I-09.01 Grau d’implantació del Pla d’Emergència del 
centre 3.4.1.    
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7.2.2.  Indicadors de context 
 

INDICADORS DE CONTEXT 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

I-01.02 Grau de complexitat / nivell socioeconòmic    
Annex 2/ 1. Context/ 
1.61. Centre. Tipologia/ 
1.61.1 

I-01.11 Ràtio alumnes / grup    
Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.3. Recursos humans: 
ràtio alum./grup / 3.3.1 

I-01.12 Associacions d'alumnat al centre    
Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.5. Altres recursos/ 
3.5.17. Assoc. Alumnes 

I-01.13 Índex de famílies associades a una AMPA del 
centre    

Annex 2/ 1. Context/ 
1.4. Centre: 
Participació Famílies / 
1.4.1 

I-01.14 Índex de famílies que fan aportacions 
econòmiques per activitats extraescolars    

Annex 2/ 1. Context/ 
1.4. Centre: 
Participació Famílies / 
1.4.2 

I-01.15 Índex de mobilitat del professorat    Annex 2/ Context/ 
Centre/ Mobilitat: 2 

I-05.04 Abandonament 02 04  
Annex 2/ 1. Context/ 
CCFF/ Índex 
d'abandonament 

I-04.01 Demanda d’escolarització (CFGM, CFGS i 
altres estudis)  01   

I-04.02 Matriculacions 03    

I-04.02b Escolarització (CFGM, CFGS i altres estudis). 
Nombre de Grups 03   Annex 2/ 1. Context/ 

1.3. Escolarització 

I-04.02c Escolarització (CFGM, CFGS i altres estudis). 
Nombre d'alumnes 03   Annex 2/ 1. Context/ 

1.3. Escolarització 

I-04.03 Índex d'alumnes que accedeixen per la prova 
d'accés (CFGM / CFGS)    

Annex 2/ 1. Context/ 
1.1. CCFF: Alumnes de 
formació professional: 
accés/ 1.1.1 i 1.1.2 

I-04.04 Índex d'alumnes que compaginen els estudis 
amb l'activitat laboral (CFGM / CFGS)    

Annex 2/ 1. Context/ 
1.2 - CCFF: Alumnes 
de Formació 
professional: activitat 
laboral: 1.2.1 i 1.2.2 

I-04.05 
Índex d'alumnes amb necessitats educatives 
especials (motrius, físiques, psíquiques i 
sensorials) 

   
Annex 3/ Context/ 
Centre/ Diversitat sig.: 
1 

I-04.06 
Índex d'alumnes amb necessitats educatives 
específiques (amb situació socioeconòmica 
desfavorida) 

   
Annex 3/ Context/ 
Centre/ Diversitat sig.: 
2 

I-04.07 Índex d'alumnes de nova incorporació al 
sistema educatiu (menys de 2 anys)    

Annex 3/ Context/ 
Centre/ Diversitat sig.: 
3 
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INDICADORS DE CONTEXT 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

I-05.12 Índex d'absències de l'alumnat de Cicles 
Formatius    

Annex 2/ 1. Context/ 
1.11. Absències 
alumnat 

I-07.02 Índex de mobilitat de l'alumnat    Annex 3/ Context/ 
Centre/ Mobilitat: 1 

I-11.01 Absències del professorat que no generen 
substitució  30  

Annex 2/ 1. Context/ 
1.59. Centre: 
Absències Professorat 

I-12.02 Índex de famílies que fan aportacions 
econòmiques per activitats extraescolars    

Annex 2/ 1. Context/ 
1.4. Centre: 
Participació Famílies/ 
1.4.2 

I-12.03 
Índex d'alumnes que gaudeixen d'ajuts per a 
l'adquisició de llibres de text i material didàctic 
complementari i informàtic 

   Annex 2/ 1. Context/ 
Centre: Ajuts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.3.  Indicadors de resultats 
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INDICADORS DE RESULTATS CLAU 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

I-05.01 Alumnes aprovats als Cicles Formatius 01 06   

I-05.02 Alumnes que promocionen de 1r a 2n curs 
(CFGM i CFGS) 01 06  

Annex 2/ 2. Resultats/ 
CCFF/ Promoció de 1r 
curs a 2n 

I-05.03 Alumnes que es graduen (CFGM, CFGS i 
altres estudis) 01 06  

Annex 2/ 2. Resultats/ 
CCFF/ Índex d'alumnes 
que es graduen 

I-05.05 Convenis de col·laboració amb empreses 03    

I-05.06 Dispersió de qualificacions 1.1.1.    

I-05.07 Rendiment acadèmic    
Annex 2/ 2. Resultats/ 
CCFF/ Rendiment 
Acadèmic 

I-05.09 Aspirants presentats pel reconeixement de 
l'experiència laboral 3.3.1.    

I-05.10 Grau de compliment de la programació vers 
hores/curs  02   

I-05.11 Grau de compliment de la programació vers 
continguts del curs  03   

I-05.13 Índex d’alumnes que superen les proves 
d’accés a la Universitat    

Annex 2/ 2. Resultats/ 
Ensenyaments 
Postobligatoris/ Accés 
a la Universitat/ 2.14.1 

I-06.01 Eficàcia en la gestió de queixes  39   

I-07.01 Titulacions expedides     

I-08.01 Inserció laboral de l’alumnat (CFGM i CFGS) 02 28  
Annex 2/ 2. Resultats/ 
Enseny. Post./ Inserció 
laboral 
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INDICADORS DE RESULTATS DE SATISFACCIÓ 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

I-06.01 Eficàcia en la gestió de queixes  39   

I-06.02a Satisfacció per les innovacions pedagògiques 
aplicades a l’aula (alumnat) 1.2.1.    

I-06.02c Satisfacció per les innovacions pedagògiques 
aplicades a l’aula (professorat) 1.2.1.    

I-06.03a Satisfacció per l’ús de les TIC a l’aula 
(alumnat) 1.3.1.    

I-06.03c Satisfacció per l’ús de les TIC a l’aula 
(professorat) 1.3.1.    

I-06.04 Satisfacció Acció Tutorial (alumnat) 2.1.1. 18   

I-06.05a Satisfacció per les relacions entre les 
persones del centre (alumnat) 2.2.1. 10 Enquesta alumnat/ 

Preg. 2  

I-06.06a Satisfacció per la identificació de les persones 
amb el centre (alumnat) 2.2.1. 11 Enquesta alumnat/ 

Preg. 3  

I-06.05c Satisfacció per les relacions entre les 
persones del centre (professorat) 2.2.1. 32 Enquesta 

professorat/ Preg. 2  

I-06.05b Satisfacció per les relacions entre les 
persones del centre (famílies) 2.2.1.  Enquesta famílies/ 

Preg. 2  

I-06.06c Satisfacció per la identificació de les persones 
amb el centre (professorat) 2.2.1. 33 Enquesta 

professorat/ Preg. 3  

I-05.08 Incidències 2.3.1. 08   

I-06.06b Satisfacció per la identificació de les persones 
amb el centre (famílies) 2.2.1. 21 Enquesta famílies/ 

Preg. 3  

I-06.07a Satisfacció per la manera com es resolen els 
conflictes (alumnat) 2.3.1. 12 Enquesta alumnat/ 

Preg. 7  

I-06.07b Satisfacció per la manera com es resolen els 
conflictes (famílies) 2.3.1. 23 Enquesta famílies/ 

Preg. 7  

I-06.07c Satisfacció per la manera com es resolen els 
conflictes (professorat) 2.3.1. 35 Enquesta 

professorat/ Preg. 7  

I-06.08 Satisfacció FCT (alumnat) 2.4.1. 17   

I-06.09 Grau de satisfacció de les empreses/entitats 
col·laboradores en l’FCT 2.4.1. 29   

I-06.10a Satisfacció per la manera com s’afavoreix la 
veu de la comunitat educativa (alumnat) 3.1.1.    

I-06.10b Satisfacció per la manera com s’afavoreix la 
veu de la comunitat educativa (famílies) 3.1.1.    

I-06.10c Satisfacció per la manera com s’afavoreix la 
veu de la comunitat educativa (professorat) 3.1.1.    

I-06.11 Satisfacció per la informació rebuda en la 
campanya publicitària (alumnat) 3.1.1.    

I-06.12a Satisfacció per la implicació del centre en 
esdeveniments externs (alumnat) 3.1.1.    

I-06.12b Satisfacció per la implicació del centre en 3.1.1.    
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INDICADORS DE RESULTATS DE SATISFACCIÓ 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

esdeveniments externs (famílies) 

I-06.12c Satisfacció per la implicació del centre en 
esdeveniments externs (professorat) 3.1.1.    

I-06.13a Satisfacció per la connectivitat de la xarxa 
informàtica (alumnat) 3.4.1.    

I-06.13c Satisfacció per la connectivitat de la xarxa 
informàtica (professorat) 3.4.1.    

I-06.14a Satisfacció per les millores de la pàgina web 
del centre (alumnat) 3.4.1.    

I-06.14b Satisfacció per les millores de la pàgina web 
del centre (famílies) 3.4.1.    

I-06.14c Satisfacció per les millores de la pàgina web 
del centre (professorat) 3.4.1.    

I-06.15a Satisfacció per la informació rebuda (alumnat)  09 Enquesta alumnat/ 
Preg. 1.  

I-06.15b Satisfacció per la informació rebuda (famílies)  20 Enquesta famílies/ 
Preg. 1.  

I-06.15c Satisfacció per la informació rebuda 
(professorat)  31 Enquesta 

professorat/ Preg. 1  

I-06.16a Satisfacció pel funcionament dels serveis 
(alumnat)  13 Enquesta alumnat/ 

Preg. 8  

I-06.16b Satisfacció pel funcionament dels serveis 
(famílies)  24 Enquesta famílies/ 

Preg. 8  

I-06.16c Satisfacció pel funcionament dels serveis 
(professorat)   Enquesta 

professorat/ Preg. 8  

I-06.17a Satisfacció pel funcionament de les activitats 
curriculars fora del centre (alumnat)  14 Enquesta alumnat/ 

Preg. 9  

I-06.17b Satisfacció pel funcionament de les activitats 
curriculars fora del centre (famílies)  25 Enquesta famílies/ 

Preg. 9  

I-06.17c Satisfacció pel funcionament de les activitats 
curriculars fora del centre (professorat)  36 Enquesta 

professorat/ Preg. 9  

I-06.18a Satisfacció preinscripció / matrícula (alumnat)  15   

I-06.18b Satisfacció preinscripció / matrícula (famílies)  26   

I-06.19 Satisfacció acollida (alumnat)  16   

I-06.20a Satisfacció global del centre (alumnat)  19   

I-06.20b Satisfacció global del centre (famílies)  27   

I-06.20c Satisfacció global del centre (professorat)  37   

I-06.20d Satisfacció global del centre (PAS)  38   

I-06.21a Satisfacció pels resultats d'aprenentatge que 
assoleixen els alumnes (alumnat)   Enquesta alumnat/ 

Preg. 4  

I-06.21b Satisfacció pels resultats d'aprenentatge que 
assoleixen els alumnes (famílies)   Enquesta famílies/ 

Preg. 4  
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INDICADORS DE RESULTATS DE SATISFACCIÓ 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

I-06.21c Satisfacció pels resultats d'aprenentatge que 
assoleixen els alumnes (professorat)   Enquesta 

professorat/ Preg. 4  

I-06.22a Satisfacció per la responsabilitat i cooperació 
entre els alumnes (alumnat)   Enquesta alumnat/ 

Preg. 5  

I-06.22c Satisfacció per la responsabilitat i cooperació 
entre els alumnes (professorat)   Enquesta 

professorat/ Preg. 5  

I-06.23a Satisfacció pel grau d'autonomia assolida 
pels alumnes (alumnat)   Enquesta alumnat/ 

Preg. 6  

I-06.23c Satisfacció pel grau d'autonomia assolida 
pels alumnes (professorat)   Enquesta 

professorat/ Preg. 6  

I-06.24a Satisfacció pel funcionament de les activitats 
extraescolars (alumnat)   Enquesta alumnat/ 

Preg. 10  

I-06.24b Satisfacció pel funcionament de les activitats 
extraescolars (famílies)   Enquesta famílies/ 

Preg. 10  

I-06.24c Satisfacció pel funcionament de les activitats 
extraescolars (professorat)   

Enquesta 
professorat/ Preg. 
10 

 

I-06.25a Satisfacció pel compliment de les 
programacions establertes (alumnat)   Enquesta alumnat/ 

Preg. 11  

I-06.25c Satisfacció pel compliment de les 
programacions establertes (professorat)   

Enquesta 
professorat/ Preg. 
11 

 

I-06.26a Satisfacció pel compliment de les hores 
assignades a les matèries o crèdits (alumnat)   Enquesta alumnat/ 

Preg. 12  

I-06.26c 
Satisfacció pel compliment de les hores 
assignades a les matèries o crèdits 
(professorat) 

  
Enquesta 
professorat/ Preg. 
12 

 

I-06.27 Satisfacció amb el professorat (alumnat)   Enquesta alumnat/ 
Preg. 13  

I-06.28a Satisfacció pel material i equipaments per fer 
les pràctiques al taller (alumnat)     

I-06.28c Satisfacció pel material i equipaments per fer 
les pràctiques al taller (professorat)     

I-06.29 Satisfacció pel funcionament dels equips de 
treball (professorat)     

I-06.30 Satisfacció per la formació rebuda al centre 
(professorat)     

I-06.31a Satisfacció amb el foment del reciclatge al 
centre (alumnat)     

I-06.31c Satisfacció amb el foment del reciclatge al 
centre (professorat)     

I-06.32a Satisfacció amb el control i ordre dels espais 
d'us comú (alumnat)     

I-06.32c Satisfacció amb el control i ordre dels espais 
d'us comú (professorat)     
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INDICADORS DE RESULTATS DE SATISFACCIÓ 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

I-06.33a 
Satisfacció amb els espais d'us comú com a 
mitjà de comunicació i promoció del centre 
(alumnat) 

    

I-06.33c 
Satisfacció amb els espais d'us comú com a 
mitjà de comunicació i promoció del centre 
(professorat) 

    

I-06.34a Satisfacció global de les Jornades Tècniques 
(alumnat)     

I-06.34c Satisfacció global de les Jornades Tècniques 
(professorat)     

I-06.35 Satisfacció global de la Jornada d'Orientació 
de l'FP (alumnat)     

I-06.36 Satisfacció global de les Jornades de Portes 
Obertes (alumnat)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4.  Indicadors de recursos 
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INDICADORS DE RECURSOS 

CODI 
INTERN INDICADOR 

N
Ú

M
. 

O
B

JE
C

TI
U

 

C
O

D
I M

IB
 

REF. PAC REF. INSPECCIÓ 

I-01.01 Documentació bàsica del centre revisada i 
aprovada     

I-01.03 Projecte de Qualitat i Millora Contínua 
(PQiMC)    

Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.5. Altres recursos/ 
3.5.8. PQiMC 

I-01.04 Centres amb certificació ISO    
Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.5. Altres recursos/ 
3.5.9. Certificació ISO 

I-01.05 Pla Estratègic d'Autonomia de Centre (PAC)    
Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.5. Altres recursos/ 
3.5.4. PAC 

I-01.06 Projectes d'innovació    

Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.5. Altres recursos/ 
3.5.7. Projectes 
Innovació 

I-01.07 Altres projectes o plans no subvencionats 
amb recursos públics    

Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.5. Altres recursos/ 
3.5.11. Altres Projectes 

I-01.08 Obertura del centre a l'entorn: biblioteca, 
pati,…    

Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.5. Altres recursos/ 
3.5.16. Obertura centre 

I-01.09 Ràtio alumnes / professor    
Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.1. Recursos humans: 
ràtio alum./profe / 3.3.1 

I-01.10 Ràtio professors / alumne    
Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.2. Recursos humans: 
ràtio profe/alum. / 3.2.1 

I-01.16 Altres recursos    
Annex 2/ 3. Recursos/ 
3.5. Centre: Altres 
recursos / 3.5.15 

I-03.01 Accions engegades per la millora de la 
comunicació i promoció del centre     

I-02.01 Grau d’implantació del SGQ 3.2.1.    

I-09.01 Grau d’implantació del Pla d’Emergència del 
centre 3.4.1.    

I-10.01 Accions engegades per a la millora de les 
activitats i els serveis que aporten valor afegit     

I-12.01 Desviament pressupostari     

I-13.01 Eficàcia en la gestió d’incidències en les 
instal·lacions i equipaments del centre     

I-14.01 Índex de No Conformitats tancades     

 
 
 
 
7.2.5.  Indicadors de processos 
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NÚM. DENOMINACIÓ PROCÈS CODI 
INTERN INDICADOR 

01 Organització del marc 
estratègic i acadèmic del centre. I-01.01 Documentació bàsica del centre revisada i aprovada 

  I-01.02 Grau de complexitat / nivell socioeconòmic 
  I-01.03 Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) 
  I-01.04 Centres amb certificació ISO 
  I-01.05 Pla Estratègic d'Autonomia de Centre (PAC) 
  I-01.06 Projectes d'innovació 

  I-01.07 Altres projectes o plans no subvencionats amb recursos 
públics 

  I-01.08 Obertura del centre a l'entorn: biblioteca, pati,… 
  I-01.09 Ràtio alumnes / professor 
  I-01.10 Ràtio professors / alumne 
  I-01.11 Ràtio alumnes / grup 
  I-01.12 Associacions d'alumnat al centre 
  I-01.13 Índex de famílies associades a una AMPA del centre 

  I-01.14 Índex de famílies que fan aportacions econòmiques per 
activitats extraescolars 

  I-01.15 Índex de mobilitat del professorat 
  I-01.16 Altres recursos 

02 Organització del sistema de 
gestió de la qualitat (SGQ). I-02.01 Grau d’implantació del SGQ 

03 Organització de la comunicació 
interna i externa. I-03.01 Accions engegades per la millora de la comunicació i 

promoció del centre 

04 Gestió de la informació i 
admissió d’alumnat. I-04.02 Matriculacions 

  I-04.02b Escolarització (CFGM, CFGS i altres estudis). Nombre 
de Grups 

  I-04.02c Escolarització (CFGM, CFGS i altres estudis). Nombre 
d'alumnes 

  I-04.01 Demanda d’escolarització (CFGM, CFGS i altres estudis) 

  I-04.03 Índex d'alumnes que accedeixen per la prova d'accés 
(CFGM / CFGS) 

  I-04.04 Índex d'alumnes que compaginen els estudis amb 
l'activitat laboral (CFGM / CFGS) 

  I-04.05 Índex d'alumnes amb necessitats educatives especials 
(motrius, físiques, psíquiques i sensorials) 

  I-04.06 Índex d'alumnes amb necessitats educatives 
específiques (amb situació socioeconòmica desfavorida) 

  I-04.07 Índex d'alumnes de nova incorporació al sistema 
educatiu (menys de 2 anys) 

05 Desenvolupament de 
l’Ensenyament / Aprenentatge. I-05.01 Alumnes aprovats als Cicles Formatius 
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NÚM. DENOMINACIÓ PROCÈS CODI 
INTERN INDICADOR 

  I-05.02 Alumnes que promocionen de 1r a 2n curs (CFGM i 
CFGS) 

  I-05.03 Alumnes que es graduen (CFGM, CFGS i altres estudis) 
  I-05.04 Abandonament 
  I-05.05 Convenis de col·laboració amb empreses 
  I-05.06 Dispersió de qualificacions 
  I-05.07 Rendiment acadèmic 
  I-05.08 Incidències 
  I-05.10 Grau de compliment de la programació vers hores/curs 

  I-05.11 Grau de compliment de la programació vers continguts 
del curs 

  I-05.12 Índex d'absències de l'alumnat de Cicles Formatius 

  I-05.09 Aspirants presentats pel reconeixement de l'experiència 
laboral 

  I-05.13 Índex d’alumnes que superen les proves d’accés a la 
Universitat 

06 Gestió de la satisfacció. I-06.02a Satisfacció per les innovacions pedagògiques aplicades 
a l’aula (alumnat) 

  I-06.02c Satisfacció per les innovacions pedagògiques aplicades 
a l’aula (professorat) 

  I-06.03a Satisfacció per l’ús de les TIC a l’aula (alumnat) 
  I-06.03c Satisfacció per l’ús de les TIC a l’aula (professorat) 
  I-06.04 Satisfacció Acció Tutorial (alumnat) 

  I-06.05a Satisfacció per les relacions entre les persones del 
centre (alumnat) 

  I-06.06a Satisfacció per la identificació de les persones amb el 
centre (alumnat) 

  I-06.05c Satisfacció per les relacions entre les persones del 
centre (professorat) 

  I-06.05b Satisfacció per les relacions entre les persones del 
centre (famílies) 

  I-06.06c Satisfacció per la identificació de les persones amb el 
centre (professorat) 

  I-06.01 Eficàcia en la gestió de queixes 

  I-06.06b Satisfacció per la identificació de les persones amb el 
centre (famílies) 

  I-06.07a Satisfacció per la manera com es resolen els conflictes 
(alumnat) 

  I-06.07b Satisfacció per la manera com es resolen els conflictes 
(famílies) 

  I-06.07c Satisfacció per la manera com es resolen els conflictes 
(professorat) 

  I-06.08 Satisfacció FCT (alumnat) 

  I-06.09 Grau de satisfacció de les empreses/entitats 
col·laboradores en l’FCT 
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NÚM. DENOMINACIÓ PROCÈS CODI 
INTERN INDICADOR 

  I-06.10a Satisfacció per la manera com s’afavoreix la veu de la 
comunitat educativa (alumnat) 

  I-06.10b Satisfacció per la manera com s’afavoreix la veu de la 
comunitat educativa (famílies) 

  I-06.10c Satisfacció per la manera com s’afavoreix la veu de la 
comunitat educativa (professorat) 

  I-06.11 Satisfacció per la informació rebuda en la campanya 
publicitària (alumnat) 

  I-06.12a Satisfacció per la implicació del centre en esdeveniments 
externs (alumnat) 

  I-06.12b Satisfacció per la implicació del centre en esdeveniments 
externs (famílies) 

  I-06.12c Satisfacció per la implicació del centre en esdeveniments 
externs (professorat) 

  I-06.13a Satisfacció per la connectivitat de la xarxa informàtica 
(alumnat) 

  I-06.13c Satisfacció per la connectivitat de la xarxa informàtica 
(professorat) 

  I-06.14a Satisfacció per les millores de la pàgina web del centre 
(alumnat) 

  I-06.14b Satisfacció per les millores de la pàgina web del centre 
(famílies) 

  I-06.14c Satisfacció per les millores de la pàgina web del centre 
(professorat) 

  I-06.15a Satisfacció per la informació rebuda (alumnat) 
  I-06.15b Satisfacció per la informació rebuda (famílies) 
  I-06.15c Satisfacció per la informació rebuda (professorat) 
  I-06.16a Satisfacció pel funcionament dels serveis (alumnat) 
  I-06.16b Satisfacció pel funcionament dels serveis (famílies) 
  I-06.16c Satisfacció pel funcionament dels serveis (professorat) 

  I-06.17a Satisfacció pel funcionament de les activitats curriculars 
fora del centre (alumnat) 

  I-06.17b Satisfacció pel funcionament de les activitats curriculars 
fora del centre (famílies) 

  I-06.17c Satisfacció pel funcionament de les activitats curriculars 
fora del centre (professorat) 

  I-06.18a Satisfacció preinscripció / matrícula (alumnat) 
  I-06.18b Satisfacció preinscripció / matrícula (famílies) 
  I-06.19 Satisfacció acollida (alumnat) 
  I-06.20a Satisfacció global del centre (alumnat) 
  I-06.20b Satisfacció global del centre (famílies) 
  I-06.20c Satisfacció global del centre (professorat) 
  I-06.20d Satisfacció global del centre (PAS) 

  I-06.21a Satisfacció pels resultats d'aprenentatge que assoleixen 
els alumnes (alumnat) 
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NÚM. DENOMINACIÓ PROCÈS CODI 
INTERN INDICADOR 

  I-06.21b Satisfacció pels resultats d'aprenentatge que assoleixen 
els alumnes (famílies) 

  I-06.21c Satisfacció pels resultats d'aprenentatge que assoleixen 
els alumnes (professorat) 

  I-06.22a Satisfacció per la responsabilitat i cooperació entre els 
alumnes (alumnat) 

  I-06.22c Satisfacció per la responsabilitat i cooperació entre els 
alumnes (professorat) 

  I-06.23a Satisfacció pel grau d'autonomia assolida pels alumnes 
(alumnat) 

  I-06.23c Satisfacció pel grau d'autonomia assolida pels alumnes 
(professorat) 

  I-06.24a Satisfacció pel funcionament de les activitats 
extraescolars (alumnat) 

  I-06.24b Satisfacció pel funcionament de les activitats 
extraescolars (famílies) 

  I-06.24c Satisfacció pel funcionament de les activitats 
extraescolars (professorat) 

  I-06.25a Satisfacció pel compliment de les programacions 
establertes (alumnat) 

  I-06.25c Satisfacció pel compliment de les programacions 
establertes (professorat) 

  I-06.26a Satisfacció pel compliment de les hores assignades a les 
matèries o crèdits (alumnat) 

  I-06.26c Satisfacció pel compliment de les hores assignades a les 
matèries o crèdits (professorat) 

  I-06.27 Satisfacció amb el professorat (alumnat) 

  I-06.28a Satisfacció pel material i equipaments per fer les 
pràctiques al taller (alumnat) 

  I-06.28c Satisfacció pel material i equipaments per fer les 
pràctiques al taller (professorat) 

  I-06.29 Satisfacció pel funcionament dels equips de treball 
(professorat) 

  I-06.30 Satisfacció per la formació rebuda al centre (professorat) 

  I-06.31a Satisfacció amb el foment del reciclatge al centre 
(alumnat) 

  I-06.31c Satisfacció amb el foment del reciclatge al centre 
(professorat) 

  I-06.32a Satisfacció amb el control i ordre dels espais d'us comú 
(alumnat) 

  I-06.32c Satisfacció amb el control i ordre dels espais d'us comú 
(professorat) 

  I-06.33a Satisfacció amb els espais d'us comú com a mitjà de 
comunicació i promoció del centre (alumnat) 

  I-06.33c Satisfacció amb els espais d'us comú com a mitjà de 
comunicació i promoció del centre (professorat) 

  I-06.34a Satisfacció global de les Jornades Tècniques (alumnat) 
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INTERN INDICADOR 

  I-06.34c Satisfacció global de les Jornades Tècniques 
(professorat) 

  I-06.35 Satisfacció global de la Jornada d'Orientació de l'FP 
(alumnat) 

  I-06.36 Satisfacció global de les Jornades de Portes Obertes 
(alumnat) 

07 Gestió acadèmica. I-07.01 Titulacions expedides 
  I-07.02 Índex de mobilitat de l'alumnat 

08 
Gestió de les empreses 
col·laborades i de la transició al 
treball. 

I-08.01 Inserció laboral de l’alumnat (CFGM i CFGS) 

09 Gestió mediambiental i de la 
prevenció de riscos laborals. I-09.01 Grau d’implantació del Pla d’Emergència del centre 

10 Gestió de les activitats i serveis 
addicionals. I-10.01 Accions engegades per a la millora de les activitats i els 

serveis que aporten valor afegit 

11 Gestió de l’equip humà del 
centre. I-11.01 Absències del professorat que no generen substitució 

12 Gestió econòmica i 
d’administració de recursos. I-12.01 Desviament pressupostari 

  I-12.02 Índex de famílies que fan aportacions econòmiques per 
activitats extraescolars 

  I-12.03 
Índex d'alumnes que gaudeixen d'ajuts per a l'adquisició 
de llibres de text i material didàctic complementari i 
informàtic 

13 Gestió de les infraestructures i 
instal·lacions. I-13.01 Eficàcia en la gestió d’incidències en les instal·lacions i 

equipaments del centre 

14 Control del sistema de gestió de 
la qualitat (SGQ). I-14.01 Índex de No Conformitats tancades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ANNEXES 
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8.1.  Annex 1. Pla Estratègic 
 
 
8.2.  Annex 2. Acord quadriennal d’aplicació del Pla Estratègic per a la millora 

de la qualitat del servei educatiu. Inexistent!!!! 
 
 
8.3.  Annex 3. Projecte Educatiu Europeu( Mobilitat) 
 
 
8.4.  Annex 3. Pla de Millores del centre 
 
 
8.5.  Annex 3. Manual d’Indicadors de Qualitat del centre 
 
 
 
 
 


