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INTRODUCCIÓ  
 
El mètode d’avaluació EFQM, mitjançant la versió Eixos d’excel·lència “e2cat 
adaptada al entorn educatiu”, te com objectiu avaluar a un centre educatiu 
transversalment i de la manera més amable i propera possible a la seva 
realitat, al seu dia a dia, en base als  principis de la qualitat i a la seva pròpia  
cultura. 
 
El resultat final és un informe de centre que elabora l’equip avaluador, i que 
analitza cada un dels eixos de l’excel·lència i els diferents apartats  
determinant els seus punts forts i àrees de millora amb la finalitat d’establir 
plans de centre realistes i eficients per millorar els resultats educatius, la 
cohesió social i la confiança de tots els grups d’interès. A partir d’aquest 
informe i de les conclusions que l’equip de centre hagi tret de la visita, el 
centre ha d’identificar les àrees de millora que encaixen amb la seva 
estratègia, buscar bones pràctiques associades a cada eix i implantar el pla 
de millora.   
 

Els eixos i els seus apartats: 
 

1. Lideratge i estratègia  
1.1. Lideratge 
1.2. Estratègia 
1.3. Organització 
1.4. Comunicació 

2. Gestió de les Persones 
2.1. Formació i Competència  
2.2. Alineament 
2.3. Participació 
2.4. Reconeixement 

3. Gestió dels Recursos  
3.1. Econòmics 
3.2. Materials i Tecnològics 
3.3. Seguretat i medi ambient 
3.4. Informació i Coneixement 

4. Interacció amb els grups d’interès i l’entorn 
4.1. Orientació als grups d’interès 
4.2. Aliances 
4.3. Responsabilitat social 
4.4. Innovació 

5. Servei d’E/A: Ensenyaments del centre  
Processos del centre 

6. Resultats  
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6.1. Estratègics 
6.2. Processos 

 
Eix 1: Lideratge i Estratègia 
 
El centres d’excel·lència defineixen el seu model de lideratge fonamentant-lo en el seu 
plantejament institucional i els objectius de centre. Les persones que lideren un centre 
excel·lent són accessibles, transmeten proactivitat, donen exemple i responen a les necessitats 
i expectatives de l’equip humà. Treballen per assegurar l’acompliment dels objectius establerts.  
 
Des del lideratge es transmet la cultura i els valors propis de l’organització. Aquestes persones 
disposen de la competència i la formació necessaris per gestionar el desenvolupament de 
l’equip humà, tot dissenyant i implantant estratègies que facilitin a les persones i els equips 
del centre el desenvolupament de les seves funcions. Mantenint permanentment la 
comunicació vertical i horitzonta.    
 
 

PUNTS FORTS 
•  

• L’aplicació del REDAR ( i PDCA) en tots els nivells del’organització. 
• El tipus de lideratge que exerceix la direcció del centre : distribuït i situacional. 

Lideratge  clar i compromés amb la millora contínua dels resultats clau per mitjà 
del sistema de gestió. 

• La realització d’una autoavaluació exhaustiva que ha servit per elaborar el Pla 
Estratègic. 

• L’ús sistemàtic d’eines de qualitat i el treball en equips de millora. Equips de millora  
que han augmentat en nombre al llarg dels cursos i tenen una relació causa-efecte 
molt directa  amb la maduresa del sistema de gestió de l’institut 

• Visió de la direcció enfocada a objectius a assolir quant a resultats educatius. 
• El treball per la implicació i la sensibilització del professorat 
• El work-cafè d’alumnes i empreses per promocionar l’ocupació. 
• L’ alineació del PEC amb PD i PGA. 
• La definició dels valors dels indicadors (c.a. com a mitjana dels cursos anteriors i 

valor objectiu com a meta del PD). 
• El seguiment de les activitats de la PGA compartides al Drive, així com les 

memòries de les coordinacions i el treball de les xarxes que permet la  seva 
visualització per part de tot el claustre. Aquesta pràctica facilita la informació, la 
comunicació i la retició de comptes 

• La publicació de les activitats de valor de l’institut a les xarxes socials per informar 
i donar visibilitat.  

• L’ús de la plataforma “ieduca”. 
• El haver elaborat el PEC amb indicadors. 
• El fet de treballar per projectes sense tocar horaris. 
• La incorporació d’un Community Manager per potenciar la comunicació   
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• La visió que heu tingut després de la crisi de recuperació i potenciació del centre 
iniciada amb el PAC 2009 

 
 

ÀREES DE MILLORA 
•  

• Ampliar els grups d’interès relacionats en la documentació estratègica i en les 
reticions de comptes i la comunicació, més enllà del professorat i l’alumnat. 

• Revisar la missió i visió per adequar-les i actualitzar-les amb la visió de futur (pàg.5 
de la memòria de contrast). Incloure la millora contínua i la visió del centre integrat. 

• Ampliar i concretar valors d’acord amb la dipositiva de presentació del contrast 
(cultura de l’esforç…). 

• Actualitzar l’organigrama del centre perquè reflecteixi la gestió per processos que 
el mapa de processos descriu. 

• Reformular l’indicador d’equips de millora perquè informi de l’eficàcia: en lloc de 
comptabilitzar el número, registrar l’eficàcia o les relacions causa-efecte. 

• Desenvolupar les àrees de millora que heu detectat explicitades en la memòria. 

RECOMANACIONS/OBSERVACIONS 
 
Cal que es visualitzi l’aplicació de les diferents estratègies amb les quals ha decidit 
treballar el centre i la seva incorporació en els processos per assolir els objectius fixats. 
També creiem que podríeu fer públics els documents estratègics del centres mitjançant 
la web. 
 

 
VALORACIÓ DE L’EIX 

 

 
PUNTUACIÓ EIX 1: 30/150 

 
 

 

 

Eix 2: Gestió de les Persones 
 
Els centres excel·lents estableixen l’entorn adequat per implicar l’equip humà del 
centre. Es proporcionen els recursos adients i es fomenta la seva implicació, 
s’avalua el seu acompliment i es reconeix la seva contribució per tal que augmenti 
la seva implicació i assumpció de responsabilitats. 
 
L’actiu més important que hi ha a les organitzacions, i en particular a les del coneixement, són 
les persones que les formen. Per tant, caldrà mantenir-les permanentment actualitzades amb 
la formació necessària per assolir els objectius fixats.  
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PUNTS FORTS 
 

• El bon clima que hem vist al centre. 
• L’àmplia implicació del professorat en la millora del centre. 
• El pla de formació i l’aprenentatge per treballar per competències. 
• El fet que tots els professors siguin tutors. 
• La col·laboració del claustre en els diferents reptes del centre: autoavaluació, 

EN21, CB, xarxes de mobilitat, etc. 

ÀREES DE MILLORA 
 

• Avaluar l’eficàcia i l’impacte de la formació del professorat. 
• Aprofitar el talent de les persones. 
• Treballar per incorporar els reconeixements a les persones per les tasques que 

fan, més enllà de les seves obligacions com a docents. 
• Potenciar, tal com dieu, el compliment dels acords de les reunions. 

 
RECOMANACIONS/OBSERVACIONS 

Caldria que féssiu constar els premis, els reconeixaments, així com les vegades que heu 
estat mencionats en la premsa o en revistes  especialitzades. També, els professionals 
de renom “fins i tot mundial” que han sortit del vostre centre i les seves col·laboracions.  
 

 
VALORACIÓ DE L’EIX 

 

 
PUNTUACIÓ EIX 2: 25/100  

 

 

 

 

Eix 3: Gestió dels Recursos  
 
Els centres d’excel·lència desenvolupen una estratègia per a la gestió i optimització 
dels actius (edificis, materials, equipaments, etc.) i el seu manteniment, d’acord 
amb el projecte educatiu i el pla estratègic del centre. Dissenyen una estratègia de 
gestió de la tecnologia que dóna suport a l’organització. 
 
Els centres excel·lents han de recollir i compartir la informació per tal de generar 
coneixement de totes les persones que integren el centre i maximitzar, per tant, 
l’aprenentatge de tota la institució, cercant i aprofitant les oportunitats d’innovació 
i millora contínua que afegeixen valor. Es plantegen de manera sistemàtica com 
optimitzar els seus cicles d’adquisició, transmissió i difusió del coneixement. 
 



 

Avaluació e2cat 
INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 

 
DATA  07 / 06 / 2018 

 

 
 

Arxiu:  Ins Pous i Argila_Informe avaluació e2cat2015_v0.docx                       INFORME OFICIAL e2cat    
Pàgina 6 de 18 

 
PUNTS FORTS 

 
• El pla d’inversions (fins 2019) que us permet planificar accions d’acord amb les 

línies estratègiques i els objectius a mitjà termini (ex. Certificació 14001).  
• La millora detectada en la satisfacció i en la despesa de gas/alumne per a la 

reforma dels sensors i aplicació de la domòtica a la calefacció, a més de reajustar 
la potència. 

• La informació als alumnes de les inversions i millores realitzades. Així com la 
publicitat que se’n fa a la web. 

• El préstec d’ordinadors per a ESO i CFs per apavaigar les diferències econòmico-
socials de l’alumnat. 

• Els moodles del professorat que passen a formar part del coneixement pel centre. 
• L’adequació dels espais del passadís que afavoreixen la cohesió social i el sentit 

de pertinença de l’alumnat. 
• L’ordre i la neteja que s’observa durant tot l’horari lectiu de l’institut. 

ÀREES DE MILLORA 
 
• Traslladar als departaments la realització d’inventari i pla d’inversions enfocat 

als objectius estratègics de departament i per donar resposta a la 
transformació metodològica que el centre inicia. 

• Repensar els indicadors d’aquest eix perquè donin una informació més 
concreta del control de residus, estalvi energètic i l’impacte ambiental. 

• Elaborar el pla de confinament i realitzar-ne el simulacre o explicitar el perquè 
no es realitza. 

• Aprofundir i treballar de forma transversal, en els currículums, la 
sensibilització en relació a l’ergonomia dels llocs de treball. 

RECOMANACIONS/OBSERVACIONS 
 

• Ampliar els compromisos d’escola verda a accions de sensibilització i 
compromís mediambiental per avançar en els requisits de la norma ISO 14001. 

 
 

VALORACIÓ DE L’EIX 
 

 
PUNTUACIÓ EIX 3: 30/100 

 
 
 
 
Eix 4: Interacció amb els grups d’interès i l’entorn 
 
Els centres d’excel·lència tenen identificats els grups d’interès (alumnat, 
professorat, famílies, empreses i entitats, etc.) als quals s’orienta la seva activitat. 
Disposen d’un procés sistemàtic i planificat per recollir informació sobre les seves 
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necessitats i expectatives, tant en l’àmbit educatiu com d’altres serveis. Han 
d’establir mecanismes estables i sistemàtics per tal de mantenir un diàleg 
permanent amb aquests grups d’interès amb la finalitat de ser capaços d’identificar 
i anticipar-se a les necessitats de l’entorn.  
 
 

PUNTS FORTS 
 

• La bona relació amb els vostres diferents (i nombrosos) grups d’interès i l’alt 
nivell de satisfacció assolit per ambdues parts ( segons enquestes). 

• La gran implicació del personal del centre  amb els grups d’interès. 
• L’alt nivell d’innovació tecnològica i metodològica del centre, així com la 

identificació del repte per al canvi pedagògic-competencial. 
• La bona integració del concepte i de la pràctica com a escola inclusiva. 
• La diversitat de grups d’interès. 
• El valor que doneu als alumnes de diferents cursos com a grup d’interès: 

alumnes de cursos superiors que ajuden als de cursos inferiors. 
• El sistema molt ben desenvolupat per recollir les demandes, els requeriments i 

la satisfacció dels grups d’interès (interns i externs). 
• L’aprofitament de la informació que ens faciliten les empreses per millorar. 
• La implicació dels exalumnes per a l’orientació. 

ÀREES DE MILLORA 
• Elaborar un mapa dels possibles grups d’interès i definir els que són clau per  

prioritzar-los. 
• Elaborar criteris per al treball amb els grups d’interès. 
• Desenvolupar més el codi ètic per a les relacions amb grups d’interès. 
• Millorar la implicació de les famílies en les activitats del centre. 

 
RECOMANACIONS/OBSERVACIONS 

• Creiem que també podria ser interessant analitzar la tipologia dels diferents 
grups d’interès i veure’n la utilitat per al centre (aprenentatge, recursos, 
innovació, benchmarking...) i establir prioritzacions entre ells, en funció dels 
objectius i interesos de l’institut 

• També caldria insistir en aliances per benchmarking. 
I, com molt bé dieu, en l’àrea de millora, és molt important poder aconseguir nous 
intercanvis per als diferents nivells educatius del centre. 

 
 
 

VALORACIÓ DE L’EIX 
 

PUNTUACIÓ EIX 4:  30/100 
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Eix 5: Servei d’Ensenyament/Aprenentatge  
 
 
Els centres excel·lents han de donar resposta a tot el que han definit i planificat 
d’acord amb la seva missió, visió i valors i els requeriments normatius establerts, 
especialment els curriculars.  
 
Això es concreta en el desenvolupament del seu projecte educatiu a través de la 
programació general anual de centre, de les concrecions curriculars, ... de les 
diverses programacions d’aula, de l’acció tutorial i en el desenvolupament dels seus 
processos claus: acollida, acció tutorial, activitats d’aula (amb totes les seves 
variants), gestió de la FCT i procés d’avaluació.  
 
Respecte l’organització de les ofertes formatives els centres excel·lents apliquen 
models innovadors que s’adapten a les necessitats dels diferents grups d’interès. 
En relació amb les programacions i la gestió d’aula, els centres utilitzen 
metodologies didàctiques, pedagògiques i tecnològiques innovadores. 
 

PUNTS FORTS 
• Les reunions de seguiment dels seminaris Primaria-Secundària per facilitar el 

traspàs dels nous alumnes. 
• L’ús del Moodle i del drive. 
• El bon seguiment de l’alumnat mitjançant les tutories individuals. 
• El fet de comprometre’s i realitzar tres informes de tutoria cada curs. 
• Les diferents estratègies educatives : francès 30+2, 4 hores de treball per projectes 

a l’ESO, el Pla de lectura (1/2 hora de lectura diària a ESO i BAT) i també 
l’aprenentatge basat en problemes (ABP) en altres cursos. 

• Les sortides de cohesió de grup a cada nivell de l’ESO. 
• El seguiment i transferència d’informació entre cursos i entre etapes amb ieduca. 
• El bon ambient percebut entre l’alumnat i el professorat de l’institut. 
• L’ànim de participació i les propostes realitzades per l’alumnat de batxillerat a 

l’equip directiu. 
• L’atenció que alumnes de 1r d’ESO perceben per part dels seus professors i 

professores. 

ÀREES DE MILLORA 
 
• Millorar mitjançant l’elaboració d’un protocol per passar les dades i la informació 

dels alumnes de l’ESO a Batxillerat i FP. 
• Cercar nous sistemes i metodologies d’avaluació a l’ESO. 
• Millorar l’eficàcia en el desenvolupament de les reunions i especialment el 

compromís en el compliment dels acords ( USEE).  
• Protocol per accedir a cada nivell i tipus d’informació als alumnes. 
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RECOMANACIONS/OBSERVACIONS 
 

     Hem vist que ha sortit diverses vegades i creiem que val la pena que: 
- Milloreu la informació que es dona al professorat nouvingut en relació al sistema de 

gestió del centre ( és en el pla d’acollida?). 
- Establiu algun tipus de protocol per millorar l’eficàcia de les reunions. 

No hem vist o no ho recordem que tingueu carta de serveis, us ho recomanem. 
També cal que valoreu les innovacions o millores que introduïu en les metodologies 
d’E/A i en general a les diverses accions i activitats del centre. 

 

VALORACIÓ DE L’EIX 
 
PUNTUACIÓ EIX 5: 60/150 
 

 

Eix 6: Resultats  
 
Els resultats que assoleix un centre excel·lent, malgrat ser la conseqüència del 
complimentE dels criteris establerts a la resta d’eixos, ha d’impactar en tots els 
seus grups d’interès.  Per mesurar aquest impacte, de manera evident, els centres 
excel·lents utilitzen indicadors que mesuren els seus processos, els objectius 
estratègics i anuals. L’anàlisi d’aquests indicadors fonamenta l’establiment de plans 
de millora que han d’ajudar a redefinir l’enfocament que cal donar als altres eixos. 
Els indicadors han de recollir informació tant del rendiment (resultat del procés, 
activitat o recurs) com de la percepció (què opinen els grups d’interès) 
 
Un centre excel·lent estableix els indicadors necessaris i suficients per mesurar, 
analitzar i avaluar els seus resultats són els indicadors de centre. Un centre 
excel·lent utilitza el resultats de l’avaluació com a eina de millora.  
 
Les fonts d’obtenció dels indicadors de centre es troben normalment en: 
 
- El sistema de seguiment del Pla estratègic.  
- Els indicadors dels processos del centre. 
 

PUNTS FORTS 
 
• Els bons resultats aconseguits, segons hem observat en els indicadors, en relació 

a : 
• L’abandonament 
• L’absentisme del professorat 

• La satisfacció del personal del centre. 
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• El manual d’indicadors. 
• L’històric  de resultats dels indicadors de què disposa el centre ( 5 anys). 
• La comunicació que feu dels indicadors al claustre. 
• La dinàmica de detecció de necessitats per a la formació interna. 
• La relació entre el pla d’inversions i la reducció de consums que es registra. 

ÀREES DE MILLORA 
 

• Conèixer i actuar sobre les causes de les incidències. 
• Reformular els indicadors per passar de ser descriptius (expressats en número 

de...) a volorar l’eficàcia o l’impacte de les accions realitzades. 
• Tenir en compte i informar de la participació a les enquestes de satisfacció per tal 

d’assegurar la representativitat i fialbilitat dels resultats. 
• Registrar els agraïments com a mesura de satisfacció. 
• Ampliar els resultats a altres grups d’interès a part de l’alumnat, professorat i PAS. 
• Publicitar els resultats a la web. 
• Recollir les bones pràctiques. 
• Sistematitzar la gestió de les dades i dels indicadors del sistema. 

RECOMANACIONS/OBSERVACIONS 
 
Creiem que el qudres d’indicadors que presenteu podrien ser més complerts, 
especialment els clau i els dels processos. 
 

També pensem que hauríeu de buscar indicadors per valorar la 
consistència/fortalesa/vitalitat de l’equip directiu i d’altres equips de l’institut (que són 
claus per assegurar la bona tendència que tenen) (per exemple: una combinació de 
satisfacció x nombre de persones implicades en equips x facilitar els relleus de 
càrrecs...etc). 
- Buscar indicadors per identificar punts crítics en matèria de persones. 
 

- Registrar i fer difusió de les innovacions realitzades tant en matèria de gestió com 
de metodologia a l’aula. 

 

VALORACIÓ DE L’EIX 
 
PUNTUACIÓ EIX 6:  80/400 
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OBSERVACIONS  
 
Les puntuacions dels diferents eixos tenen com a objectiu que el centre disposi d’una 
referència dels que són més o menys “fluixos” en relació al model. 
 

Un recomanem: 
• Gestionar en base als resultats utilitzant el REDAR. 
• Aprofitar el potencial de les persones ( tal com ja aneu fent). 
• Continuar amb les antenes posades en l’observació de l’entorn i de l’evolució dels 

diferents sectors als quals doneu resposta amb la formació de l’alumnat de FP. 
• Utilitzar l’analisi causa-efecte amb relació als resultats que obteniu segons les diferents 

estratègies o accions que apliqueu. 
• Gestionar el coneixement i el talent del personal en benefici del centre. 
• Millorar la visibilitat de le bones pràctiques sobretot en les activitats didàctiques d’èxit. 

Finalment, podem afirmar, després de l’avaluació per contrast respecte al model 
d’excel·lència educativa e2cat efectuada per l’equip avaluador de QUALIcat, que: 
 

• l’Institut Antoni Pous i Argila és un centre amb un gran compromís amb 
l’excel·lència.  

• I, us encoratgem que seguiu treballant amb la mateixa línia i estratègia que 
heu fet fins ara i properament us presenteu al reconeixement de +400 
punts. 

 
 

Puntuació   e2cat 300 punts 
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Resum avaluació (en %) 
 
 

Anàlisi per 
Eixos i subeixos 

 Puntuació eix % 
 20 40 60 80 100 

1. Lideratge i estratègia  30                     
1.2 Lideratge                      
1.2  Estratègia                      
1.3  Organització                      
1.4  Comunicació                      

2.  Gestió de les Persones 25                     
2.1 Formació i Competència                      
2.2 Alineament                      
2.3 Participació                      

     2.4 Reconeixement                      
3.  Gestió dels Recursos  30                     

3.1 Econòmics                      
3.2 Materials i Tecnològics                       
3.3 Seguretat i medi ambient                      

     3.4 Informació i Coneixement                      
4.  Interacció amb els G I i l’entorn 30                     

4.1 Orientació als grups d’interès                      
     4.2 Aliances                      
     4.3 Responsabilitat social                      
     4.4 Innovació                      
5.  Servei i processos d’E/A 40                     

5.1 Identificació de Nec. Educa                      
5.2 Disseny, planificació i metod.                      
5.3 E / A i  avaluació                      

     5.4 Acció tutorial i orientació                      
6. Resultats 28                     
    6.1 Estratègics                      
    6.2 Processos                       
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MARGES DE MILLORA 

 

 

 
 
 

VALORACIÓ   FINAL    
300 

Punts 
e2cat 

 
(Compromís 

amb 
l’Excel·lència)  

 

 
 
 
 
Avaluador en cap Avaluadors docents 
 
 
Pere Canyadell 

   President QUALIcat, avaluador sénior 

 

Sónia Higueruelo  Coordinadora Qualitat, avaluadora sénior  
 

Lluís Ylla, Director de planificació i millora, avaluador sénior 

 
 
 
Barcelona, 18 de juny de 2018 
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COMPARATIVA
Resultat obtingut / resultat màxim possible

Pere Canyadell Vilella



