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PLA D’ACTUACIÓ  
 
 

a) La situació inicial del centre, amb l’anàlisi de les característiques del 

centre i del seu entorn, de les necessitats educatives de l’alumnat i dels 

resultats acadèmics. 

b) Mapa estratègic: els objectius i les estratègies organitzatives, de gestió i 

didàctiques que es té previst implementar, tenint en compte les 

propostes de millora de la Inspecció d’Educació 

c)  Actuacions, destinataris, temporització i responsables. 

d)  Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació. 

e) Els mecanismes d’autoavaluació sistemàtica i de retiment de comptes 

periòdic al consell escolar respecte de l’aplicació del pla d’actuació. 
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a) La situació inicial del centre, amb l’anàlisi de les característiques del 
centre i del seu entorn, de les necessitats educatives de l’alumnat i dels 
resultats acadèmics. 
 
 
Característiques del centre i el seu entorn 
 
L’Institut Montsià és un és un centre docent, públic, d’ensenyaments 
professionals ubicat a Amposta, a les Terres del Ebre, que imparteix els 
ensenyaments de les famílies d’Administració, Comerç, Informàtica, Transports 
i Manteniment de Vehicles, Electricitat i Electrònica, Manteniment industrial, 
Serveis socioculturals i a la comunitat, Hoteleria i Turisme, el curs d’accés a 
cicles superiors  i PFI.  
 
L’Institut Montsià com a centre col·laborador del Departament de Treball, de 
l’Ajuntament d’Amposta i del Departament d’Ensenyament imparteix també 
formació no reglada: formació contínua, cursos ocupacionals i altres.El Centre 
també compta amb un servei d'assessorament en la formació professional del 
sistema educatiu i un Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges 
assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. 
 
Les línies principals d’actuació del Institut Montsià, a trets generals les es 
poden resumir en dos: 
 

• Per un costat es vol formar els alumnes no sols en els ensenyaments 
que ens han estat encomanats, si no amb una metodologia i valors que 
els permetin realitzar-se i ser útils a la societat en que vivim, això inclou 
donar-los hi una metodologia que els permeti afrontar amb garanties els 
nous reptes de futur, tan socials com tecnològics, en una societat cada 
cop més canviant 
 

• Per l’altre costat, no s’ha d’oblidar que l’àmbit d’Influència del Institut 
Montsià són les Terres de l’Ebre, per això ha d’estar en contacte amb el 
teixit empresarial i social a fi de que els alumnes que en surtin puguin 
satisfer les necessitats empresarials i socials de territori, i així entre tots 
es pugui tenir un futur millor. 

 
L’Institut Montsià un conjunt de singularitats, ja que la tasca del Institut 
Montsià va molt més enllà de la tasca docent, s’ha convertit en un centre de 
referència, un element vertebrador i necessari per al desenvolupament de les 
Terres de l’Ebre i de la seva gent. Per això participa activament en projectes 
d’ Excel·lència, Qualitat i Millora educativa, Innovació, Millora de 
l’aprenentatge així com en programes d’Assessorament i Reconeixement, 
Emprenedoria i Ensenyament Dual. 
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L’institut queda emplaçat cap al nord-est de la ciutat, dintre d’una zona 
educacional: Institut d’Educació Secundària Ramón Berenguer IV, nou Institut 
de Tecnificació i el CEIP Agustí Barberà en la zona anomenada Xiribecs. 
 

 
 
Situació de l’Institut Montsià: 
 

 
 
 
Necessitats educatives de l’alumnat  
 
L’INS Montsià va començar a impartir estudis de Formació Professional a partir 
del curs acadèmic 1974-75, com a secció de F.P. i depenent 
administrativament de l’Institut Politècnic de F.P. Comte de Rius, actual INS de 
Tarragona. Aleshores estava ubicat a l’Institut de Batxillerat Ramon Berenguer 
IV. Durant  15 anys, des dels cursos acadèmics 81-82 fins  95-96, va ésser un 
IFP. 
Amb la implantació del nou sistema educatiu, des del curs acadèmic 1996-97 
va ser un Institut d’Educació Secundària ( IES ), i es van impartir estudis d’ 
ESO, BTX i FP. El curs 2011-2012 passa d’IES Montsià a  Institut Montsià. 
 

http://www.iesmontsia.org/on-estem/
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En el curs 2012-13 els estudis d’ESO, BTX i els de la família professional 
d’Activitats Físiques i Esportives es segreguen i passen a impartir-se en el nou 
Institut de Tecnificació. A l’Institut Montsià arriba la família de Serveis a la 
Comunitat i , que s’impartia  a l ‘Institut Ramon Berenguer IV  i la família de 
Hoteleria i Turisme.  
 
Ensenyaments professionals des del curs 2012-13 

• Cicles formatius de grau mitjà de les famílies professionals de: Comerç i 
màrqueting, Administració  i gestió, Electricitat i electrònica, Serveis 
socioculturals i a la comunitat,  Informàtica i comunicacions, Transport i 
manteniment de vehicles. 

• Cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de: 
Administració i gestió, Transport i manteniment de vehicles,  Hoteleria i 
turisme, Serveis Socioculturals i a la comunitat, Instal·lació i 
manteniment i Informàtica i comunicacions. 

• Curs d’accés al CFGS. 
• PFI (Programes de formació i Inserció)  

 
Formació ocupacional i continua 

 
Encara que la formació ocupacional o contínua no formi inicialment part de la 
Programació General Anual de l’Institut, es considera una activitat educativa 
més, atès que s’incorporaren a aquella a mesura que es vagin concretant i 
siguin aprovades pel Consell Escolar del Centre.  
 
Centre obert a les necessitats dels ciutadans de les Terres de l’Ebre 

 
Per l’altra banda, el centre està obert i vol donar resposta positiva a les 
necessitats dels ciutadans de les Terres de l’Ebre, tant si són plantejades 
directament per l’Ajuntament, Consell Comarcal, com per Associacions de 
veïns,  empresarials, Departament de Justícia , fiscalies, registres civils i 
professionals de l’àmbit jurídic i privat (advocats, procuradors, notaries, 
registradors i graduats socials), Departament de Turisme, Departament de 
Serveis Socials; hospitals i centres geriàtrics i llars d’infants... 
 
Ensenyaments professionals introduïts al curs 2014-15 

 
Els ensenyaments professionals introduïts al curs 2014-15 han sigut: 
 

• Cicles formatiu de grau mitjà de Carrosseria. 
• Cicles formatiu de grau mitjà de Manteniment Electromecànic. 

 
Ensenyaments professionals introduïts al curs 2015-16 

 
Els ensenyaments professionals introduïts al curs 2015-16 han sigut: 
 

• CFGS de Gestió de vendes i espais comercials. 
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Per al curs 2016-17 la oferta formativa serà la següent: 
 
Ensenyaments professionals per al curs 2015-16 
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Processos i resultats d’aprenentatge.  
 
En aquest apartat es presenten les dades de matrícula, de context i de resultats 
acadèmics fins al curs 2015-2016. 
 
Dades generals de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior 
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MATRÍCULA DEL CENTRE 
 
Cicles Formatius de Grau Mitjà 

 

 

2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16

AG10-Gestió administrativa: 2 2 2 61 60 57

AG11-Gestió administrativa (Àmbit jurídic): 2 2 2 43 40 54

0601 Activitats Comercials 1 1 1 29 33 24

EE10-Instal·lacions elèctriques i automàtiques: 2 2 2 49 44 38

IC10-Sistemes microinformàtics i xarxes: 2 2 2 57 59 58

IM10-Manteniment electromecànic 1 1 21 32

SC10-Atenció a persones en situació de dependència: 4 4 4 103 103 101

TM10-Electromecànica de vehicles automòbils: 4 3 2 107 76 56

TM20-Carrosseria: 1 2 22 32

17 18 18 449 458 452

5.- Instal·lació i manteniment:

1.- Administració i gestió

2.- Comerç i màrqueting: 

CONTEXT CFGM
Grups Alumnes

3.- Electricitat i electrònica: 

4.- Informàtica i comunicacions: 

6.- Serveis socioculturals i a la comunitat: 

7.- Transport i manteniment de vehicles: 

CFGM 
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Cicles Formatius de Grau Superior 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

2013-14 2014-15 2015-16 2013-14 2014-15 2015-16

 AGB0-Administració i finances: 2 2 2 45 47 56

CFPS Gestió de vendes i espais comercials
 1 10

 HTF0-Guia, informació i assistència turístiques: 2 2 2 33 46 47

ICA0-Administració de sistemes informàtics en xarxa: 2 2 2 42 35 43

ICC0-Desenvolupament d'aplicacions web: 1 1 1 10 18 8

 IMC0-Mecatrònica industrial: 2 2 2 35 32 36

Educació infantil: 2 2 2 65 64 59

TMA0-Automoció 2 2 2 42 43 49

13 13 14 272 285 308

30 31 32 721 743 760

CFGS

5.-  Instal·lació i manteniment:

6.- Serveis socioculturals i a la comunitat: 

7.- Transport i manteniment de vehicles: 

TOTAL ALUMNAT CFGM i CFGS

Alumnes

CONTEXT CFGS
Grups

1.- Administració i gestió

3.- Hoteleria i turisme:

4.- Informàtica i comunicacions: 

2.- Comerç i màrqueting: 
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RESULTATS ACADÈMICS DE L’ALUMNAT DEL CENTRE 
 
Resultats Acadèmics Cicles Formatius de Grau Mitjà 
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Resultats Acadèmics Cicles Formatius de Grau Superior 
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Fórmules utilitzades: 
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Projecte de centre, lideratge pedagògic i personal docent: 
 
La nostra missió és: 
 

Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l'adquisició de les capacitats 
establertes en el disseny curricular dels cicles i les etapes educatives, 
contribuint a la seva integració familiar, social i laboral, i així donar una formació 
integral a l'alumne per crear un entorn participatiu i motivador entre l'equip 
humà que faciliti el funcionament del centre. 

 
Promoure una cultura de RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i 
responsabilitat ciutadana mitjançant el desenvolupament de coneixements i la 
creació d'espais de diàleg. Dedicat a: 
 
En relació amb l'alumnat: 

Formar, orientar i acreditar l'alumnat per a l'adquisició de les competències 
professionals, personals i socials que estableix la LOE, i contribuir a la seva 
integració social. Com a conseqüència d'això l'alumnat ha d'aconseguir els 
coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats establerts 
que li facilitin el seu desenvolupament integral i la preparació per incorporar-se 
a la vida activa o accedir a altres estudis. 
 
En relació amb la família: 

Contribuir a la formació dels seus fills o filles, orientar i assessorar la família 
sobre l'educació que està rebent i aconseguir la seva participació i implicació en 
el procés educatiu. 
 
En relació amb la societat, les empreses i les institucions: 

Formar persones responsables i competents, d'acord amb les necessitats i els 
requeriments de la societat, per contribuir al progrés i al desenvolupament 
social dins d'uns valors de llibertat, tolerància i solidaritat. 
En relació amb l'equip humà de l'Institut: 
Crear un entorn de treball participatiu i motivador, que faciliti la seva implicació 
en el projecte i el funcionament del centre, de manera que s'afavoreixi el 
desenvolupament i la millora de la seva professionalitat i la millora continuada 
del centre. 
 
En relació amb el Departament d'Ensenyament: 

Completar, aplicar i desenvolupar el disseny curricular establert per les 
autoritats educatives i informar / transmetre al Departament d'Ensenyament les 
necessitats detectades dels diferents grups d'interès, per tal de fomentar la 
millora de la política educativa. 
 
Per elaborar aquest Acord de Coresponsabilitat s’han tingut en compte les 
Propostes de millora de la Inspecció d’Educació, a més el Clima del centre es 
favorable per portar-lo endavant.  
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b) Mapa estratègic: els objectius i les estratègies organitzatives, de gestió 
i didàctiques que es té previst implementar, tenint en compte les 
propostes de millora de la Inspecció d’Educació 
 
Per a definir els objectius de millora, vinculats als objectius de l’Acord de 
Coresponsabilitat i als objectius del Departament d’Ensenyament, s’ha tingut en 
compte la RESOLUCIO de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per  a 
la formalització d’acords de coresponsabilitat amb els centres educatius de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, per a l’aplicació del projecte educatiu 
del centre d’acord amb el projecte de direcció, amb el següent text: 
  
“La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, desplega al títol VII els principis 
generals, la finalitat i els àmbits de l’autonomia dels centres educatius. En 
concret, l’article 92.1 estableix que els centres que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya poden, en l’exercici de l’autonomia de què gaudeixen, 
establir acords de coresponsabilitat amb l’administració educativa amb 
l’objectiu de desenvolupar l’aplicació dels projectes educatius. 
 
D’altra banda, el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius, estableix a l’article 12 els aspectes a considerar en l’elaboració de 
l’acord de coresponsabilitat i les condicions per a la seva aprovació i aplicació 
posteriors, així corn els compromisos que assumeixen l’Administració educativa 
i el centre. Així mateix, concreta que l’acord de coresponsabilitat inclou el pla 
d’actuació, les singularitats del centre i el seu entorn I els recursos addicionals 
associats, si escau. 
 
El Departament d’Ensenyament, d’acord amb els objectius de la Unió 
Europea per al 2020, l’experiència del Projecte per a la millora de la qualitat 
dels centres educatius públics, i les prioritats del Pla de Govern 2013-2016, 
considera convenient impulsar els acords de coresponsabilitat que tinguin corn 
a objectiu potenciar l’autonomia dels centres, donar suport a les finalitats del 
projecte educatiu de centre I del projecte de direcció dels centres públics I, en 
definitiva, afavorir totes aquelles propostes amb una incidència positiva dintre 
de l’aula que, alhora, estableixin clarament el repartiment de responsabilitats I 
l’obligació de retiment de comptes de la direcció.  
 
En aquest sentit, considera adient prioritzar l’establiment d’acords de 
coresponsabilitat amb centres que desenvolupin estratègies orientades a 
assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de 
característiques socloeconòmiques i culturals especialment 
desafavorides o singulars, així corn a prevenir l’abandonament primerenc 
en l’educació i Ia formació, i amb aquells centres que desenvolupin projectes 
d’excel·lència educativa que aportin experiències de qualitat al sistema 
educatiu. Amb aquesta finalitat, el Departament d’Ensenyament impulsarà 
agrupacions de centres educatius per a l’establiment d’acords de 
coresponsabilitat als diferents serveis territorials o al Consorci d’Educació de 
Barcelona, a fi de crear una xarxa de centres que comparteixi pràctiques 
d’èxit i intercanviï experiències i recursos”. 
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A partir d’aquí s’han estudiat els objectius estratègics de diferents marcs 
estratègics en l’àmbit de l’Ensenyament. 
 
Objectius del desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 (ONU) 

 
Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 per 
al Desenvolupament Sostenible aprovada pels dirigents mundials al setembre 
de 2015 en una cimera històrica de les Nacions Unides - van entrar en vigor 
oficialment l'1 de gener de 2016. Amb aquests nous objectius d'aplicació 
universal, en els propers 15 anys els països intensificaran els esforços per 
posar fi a la pobresa en totes les seves formes, reduir la desigualtat i lluitar 
contra el canvi climàtic i garantir, al mateix temps, que ningú es quedi enrere. 
 

 
Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge al llarg de  tota la vida per a tots i totes. 
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Objectius de la Unió Europea per al 2020 

 
 

 
 
FONT: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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III Pla general de formació professional a Catalunya 2013-2016 

 
Qualificar els tècnics i professionals per afavorir el canvi del model productiu 
L’estructura de la qualificació de la població activa i ocupada a Catalunya es 
correspon amb el model productiu que s’ha desenvolupat en les darreres 
dècades i que ara està en discussió. A Catalunya hi ha un ampli consens sobre 
el fet que la sortida de la crisi està relacionada directament amb la capacitat de 
transformar el model productiu i convertir-lo en un de més competitiu 
internacionalment i amb més valor afegit. Per evolucionar cap a aquest nou 
model calen uns recursos humans amb una qualificació que el país avui no 
disposa. 
Cal afegir que els beneficis de l’increment de la qualificació promou un augment 
del valor capital humà actiu del país. Això contribuirà a augmentar la 
competitivitat de les empreses i l’ocupabilitat de les persones. 

 
Font: Any 2010. Eurostat: lfst_r_lfp2acedu. Actualitzat el 3-12-2011. 
 
Si s’observa el gràfic adjunt es veu clarament que l’estructura de qualificació de 
la població activa a Catalunya i a Espanya és totalment la contrària a la de la 
mitjana dels 27 països de la Unió Europea. Si es considera que el model 
europeu és més competitiu que el nostre, sembla evident que cal un canvi 
profund de rumb per aproximar- nos als models europeus. El diferencial de 
competitivitat d’aquests països rau en el pes de la qualificació intermèdia i en la 
menor dimensió de la baixa qualificació de la seva població i no tant en la de 
nivell superior. Amb tot, el percentatge de població de 18 a 24 anys que ha 
obtingut un títol d’educació secundària postobligatòria ha passat del 66 % de 
l’any 2003 al 74 % l’any 2011. 
 
Per evolucionar cap a una estructura de qualificació més competitiva cal, 
doncs, augmentar el nivell de qualificació i formació de la població activa que 
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ara té un nivell baix i potenciar els estudis professionalitzadors, com ara el grau 
mitjà de formació professional inicial. 
 
S’estableix com a MISSIÓ del III Pla general de formació professional a 
Catalunya, donant compliment a l’Acord de Govern de 8 de març de 2011, pell 
qual s’impulsa la definició i la posada en marxa d’un nou model d’orientació, 
capacitació i formació professional: 
 

Contribuir a la implementació d’un model de formació, qualificació i orientació 
professional de Catalunya, que impulsi la competitivitat de les empreses, 
millorant la competència professional de les persones i alhora la seva 
capacitació i ocupabilitat. 

 

Adaptar el sistema de formació i qualificació professional a les necessitats 
prioritàries de l’economia catalana i a la millora de l’ocupabilitat de la població, 
fent-la més atractiva i millorant la qualitat i el rendiment de l’oferta formativa i 
consolidant la integració del conjunt del sistema. 

 
El nou model de formació professional es basa en els PRINCIPIS RECTORS 
següents: 

 Innovació, per aportar noves perspectives i nous mecanismes per 
afrontar els reptes de futur i adaptar-se permanentment a les necessitats 
sectorials i territorials del sistema productiu. 
 

 Integració, perquè tot el sistema de formació comparteixi una mateixa 
estratègia i uns objectius comuns alhora que optimitzi els recursos. 
 

 Qualitat, un sistema de formació orientat a respondre tant a les 
necessitats de desenvolupament econòmic com a les de qualificació de 
les persones al llarg de la vida. 
 

 Articulació, per consolidar la coherència de tot el sistema facilitant les 
passarel•les amb l’educació general i amb l’ocupació. 
 

 Accessibilitat, per a totes les persones al sistema de formació 
professional, el qual ha de formar part de l’Espai Europeu de Formació i 
Qualificació. 
 

 Flexibilitat, per adaptar-se a les necessitats de les empreses i les 
persones al llarg de la vida. 
 

 Participació activa de les empreses i dels agents socials, per respondre 
a les seves necessitats i contribuir així a millorar la competitivitat de 
l’economia catalana. 
 

 Coresponsabilitat dels departaments de la Generalitat de Catalunya, de 
l’Administració local i dels agents econòmics i socials. 
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L’objectiu general del III Pla es concreta en quatre eixos estratègics que 
configuren els espais prioritaris d’intervenció. Per a cada eix s’expliciten alguns 
objectius específics entorn dels quals s’estructuraran les mesures concretes del 
Pla: 
 

Eix estratègic 

1 Planificació i adaptació de l’oferta formativa integrada a les necessitats del mercat 
de treball i de les persones 

2 Impuls dels centres integrats de formació professional 

3 Organització d’un mecanisme integrat de reconeixement i acreditació de les 
competències professionals 

4 Desenvolupament d’un sistema integrat d’informació i orientació professional 

 
 
Conclusions III  Congrés de FP de 2016 organitzat per l'Associació de 
Centres de Formació Professional "FPempresa" 

 
Des de l'Associació de Centres de Formació Professional "FPempresa", es 
presenten propostes de millora del funcionament del sistema educatiu referent 
a la FP. 
 
Tipologia de centres de FP. 
El model general de centre que proposem és el d'un centre específic de 
Formació Professional amb una oferta més o menys, pel que fa a quantitat i 
varietat, en funció de les característiques soci laborals de l'entorn. 
 
Formació per a l'ocupació. 
La formació per a l'ocupació s’hauria d’impartir, d'una forma generalitzada, amb 
unes majors garanties de qualitat, transparència i servei públic, permetent que 
tots els centres de Formació Professional puguin oferir aquest tipus de 
formació, en virtut de les seves característiques pròpies. 
 
Es proposen esforços com: la necessitat d'una planificació estratègica per a la 
vinculació de la formació professional amb el teixit empresarial; la importància 
de l'anticipació de la formació als requeriments de la producció i la contribució 
efectiva de la formació a la competitivitat de les empreses. S’entenque els 
subsistemes d'FP han d'impartir-se en un únic tipus de centres, provinents dels 
actualment dependents d'Educació i d'Ocupació, i així s'unificarien al mateix 
temps que el seu finançament. 
 
Formació Professional Dual. 
A l'hora de plantejar un model de formació professional dual, aquest s'ha 
d'adaptar al sistema educatiu i productiu existent, millorant la qualificació de la 
nostra joventut i afavorint la inserció laboral de les nostres titulades i titulats, tot 
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això dins de la perspectiva d'assentar un model econòmic competitiu integrat 
per treballadores i treballadors altament qualificats. 
Així doncs, no cal oblidar que partim d'un model que: 

 Té un enfocament eminentment pràctic, on es treballen situacions i es 
resolen casos pràctics reals, com ara els que l'alumnat es trobarà en el 
sistema productiu. 

 Conjuga estretament la formació acadèmica en els centres educatius 
amb la pràctica laboral en les empreses, a través del mòdul de formació 
en centres de treball. 

Per això, la formació professional dual, ha d'enriquir i millorar el model existent, 
aportant valor afegit i, sobretot en períodes de creixement, alts nivells 
d'ocupabilitat. Per això, un nou model no pot minvar el contingut curricular del 
que hem dotat al nostre sistema i del que són garants nostres centres 
educatius. 
En aquest context, les característiques d'aquest tipus de formació haurien de 
passar: 

 Aportar un major contacte amb el món productiu i buscar una major 
implicació de les empreses en el procés formatiu. Una major implicació 
de les empreses en el procés formatiu facilitaria que els centres 
augmentessin el seu coneixement sobre el món laboral. Emfatitzant que 
l'objectiu fonamental de la formació dual ha de ser la inserció laboral. 

 En aquest sentit, cal abordar aquest nou model com una ampliació, 
estenc la formació al llarg de períodes de temps no lectius actualment, 
fins i tot, ampliant a tres anys el model; alternant els períodes de 
formació a l'empresa amb els períodes de formació en els centres 
educatius. 

 El model ha de ser atractiu per a l'alumnat, per a les empreses i el 
professorat. L'alumnat retribuït, almenys, amb el salari mínim 
interprofessional per a una jornada completa i les empreses amb un 
període de pràctica prou prolongat en el temps, que els permeti 
rendibilitzar la seva inversió en formació. S'ha de reconèixer al 
professorat, l'esforç suplementari que suposa participar en un programa 
de formació dual. 

 La modalitat Dual s'ha d'iniciar en finalitzar el primer curs i ha de garantir 
la impartició del currículum autonòmic en el si dels centres educatius. 

 
Programes Internacionals per a la Formació Professional 
 
La internacionalització de la formació i dels centres de FP no pot quedar-se en 
un grup reduït ja que és un factor clau per millorar la qualitat i l'ocupabilitat en 
un món globalitzat. Per això els programes europeus com Erasmus + s'han 
d'adaptar a la realitat de la grandària i dels recursos dels Centres de FP i del 
nivell socioeconòmic dels alumnes d'aquesta etapa educativa. Per a això 
requerim a les institucions europees, al Ministeri d'Educació, a l'SEPIE i a les 
administracions autonòmiques, a tenir en compte que cal: 
 

 L'increment dels ajuts econòmics de les mobilitats per a pràctiques en 
Empresa per a alumnes d'FP de Grau Superior, ja que la realitat 
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socioeconòmica dels alumnes d'FP poc té a veure amb els estudiants 
universitaris amb els quals se'ls assimila. L'actual política de beques per 
a aquesta tipologia de mobilitat genera desigualtat d'oportunitats. 

 El centre mitjana de formació professional, tant públic com privat, és petit 
tant per mida com per estructura, no comparable a altres institucions o 
organitzacions com les universitats i per al desenvolupament dels 
diferents programes de mobilitat d'alumnes i professors, requereix 
recursos econòmics i humans suplementaris per a la gestió les mateixes. 

 Els programes Erasmus + com les associacions estratègiques de 
centres són claus per a la internacionalització de l'FP a través dels seus 
centres, però de facto, són inabordables o extremadament complexos 
per a les possibilitats dels nostres centres. Pel que es requereix que es 
consideri una simplificació i una quota específic destinat a organitzacions 
com les nostres. 

 
 

Amb tot el que s’ha esmentat es pot concloure indicant  que els objectius 
estratègics de millora de l’Institut Montsià són: 
 

1) Millorar els resultats educatius 
2) Millorar la cohesió social 
3) Millorar la confiança dels grups d’interès 

 

El mapa estratègic es el següent: 
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Els equips de Millora seran els encarregats de proposar i dur a terme activitats 
en les estratègies del centre: 

 

 
 

Amb la següent organització: 
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c) Actuacions, destinataris, temporització i responsables. 
 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 1 
Millorar els resultats educatius 

PERÍODE: 2016-20 

Codi : 43006101 

PONDERACIÓ: 40% 

Característiques de qualitat :L’objectiu serà de qualitat si aconseguim incrementar el nombre d’alumnes que  es graduen. 

Indicadors Criteris d’acceptació: 

Nombre d’alumnes que es graduen  

Rendiment acadèmic 

CFGM≥ Mitjana de Catalunya 

CFGS ≥ Mitjana de Catalunya 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Caps d’estudis/Director 

 

ESTRATÈGIES 

1.1 Potenciació de la utilització de les TIC TAC. 

1.2 Foment de l’acció tutorial. 

1.3 Potenciació de la Formació i l’Aprenentatge Permanent. 

1.4 Foment de la competència lectora i escrita entre l’alumnat. 

1.5 Foment de l’aprenentatge de llengües estrangeres. 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
1

T 

2

T 

3

T 

Objectiu 1.1.1 Potenciar la utilització de les TIC TAC. 

Indicador/s Nombre d’hores d’ús de l’ordinador a l’aula ordinària  Criteris d’acceptació: ≥ 50% 

1.1.1.1 Ampliació de l’ús de les TIC/TAC , programari unificat i aplicacions mòbils.  x x x 
 

Objectiu 1.2.1 Millorar l’acció Tutoria i l’orientació. 

Indicador/s Nombre d’alumnes amb els quals s’ha mantingut una entrevista  Criteris d’acceptació: ≥ 100% 

1.2.1.1 Realització d’activitats d’orientació al professorat que millorin millorar els resultats acadèmics, potenciant les 
tutories, per tal de detectar les dificultats d’aprenentatge dels alumnes i proposar activitats de reforç, adaptant-se 
als diferents ritmes d’aprenentatge i compartir la informació a la intranet.   

x x x 

 

Objectiu 1.3.1 Potenciar la Formació i l’Aprenentatge Permanent. 

Indicador/s Nombre d’Assessoraments  Criteris d’acceptació: ≥ 30% 

1.3.1.1 Consolidació del Servei d’Orientació Professional i dels programes Assessora’t i 
Reconeixement acadèmic d’experiència laboral.  

x x x 

1.3.1.2 Formació permanent del professorat amb eines de millora de l’ensenyament-
aprenentatge, actualitzar-se amb empreses punteres. 

x x x 

1.3.1.3 Potenciació de la formació professional Dual a totes les famílies professionals. x x x 

1.3.1.4 Potenciació de l’aplicació de metodologies d’enfocament globalitzat (tipus ABP) i la 
interdisciplinarietat entre les diferents famílies professionals 

   

 

Objectiu 1.4.1 Millorar la competència lectora i escrita entre l’alumnat. 

Indicador/s Nombre de programacions didàctiques que inclouen la realització 
d’activitats de millora de comprensió oral i escrita  

Criteris d’acceptació:  ≥ 80% 

1.4.1.1 Dinamització de la Biblioteca amb activitats de lectura.   x x x 

1.4.1.2 Realització d’activitats de millora de comprensió oral i escrita en les prog. didàctiques.  x x x 
 

Objectiu 1.5.1 Millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres. 

Indicador/s Nombre de programacions didàctiques que inclouen activitats de 
millora competència  comunicativa en llengües estrangeres 

Criteris d’acceptació: ≥ 30% 

1.5.1.1 Realització d'Activitats de millora de la competència comunicativa en llengües 
estrangeres i extensió de la metodologia AICLE. 

x x x 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 2 

Millorar la cohesió social 

PERÍODE: 2016-
20 

Codi : 43006101 

PONDERACIÓ: 

30% 
Característiques de qualitat : 
L’objectiu serà de qualitat si el centre és capaç de reduir l’abandonament escolar i potenciar la gestió de la convivència 

Indicadors Criteris d’acceptació: 

-Taxa d’abandonament de l’alumnat  CFGM-CFGS:≤ Mitjana de Catalunya 

-Taxa d’absentisme CFGM-CFGS:≤ Mitjana de Catalunya 

-Taxa de conflictes resolts  >90% 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Caps d’estudis/Director 

 
ESTRATÈGIES 

2.1 Reforç de la implicació de l’alumnat en la vida del centre 

2.2 Potenciació de la ciutadania activa 

2.3 Potenciació de la Mediació sistema de gestió de la convivència 

 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
1

T 

2

T 

3

T 

Objectiu 2.1.1 Incrementar la participació de l’alumnat en el desenvolupament del centre. 

Indicador/s Nombre de famílies professionals que 
participen en les activitats. 

Criteris d’acceptació:  
≥ 5% respecte de l’any anterior 

2.1.1.1 Realització d’activitats interdepartamentals que aporten cohesió de tota la 
comunitat educativa com: conferències, jornades, activitats lúdiques, vida 
saludable, l’esport, intel·ligència emocional, coeducació, interculturalitat...  

x x x 

2.1.1.2 Creació del Fòrum de l’alumnat, reunions dels representants de l’alumnat per 
aportar propostes de millora i fomentar la participació de l’alumnat en el 
desenvolupament del centre. 

x x x 

 

Objectiu 2.2.1 Potenciar activitats que fomenten la ciutadania activa 

Indicador/s Nombre d’activitats realitzades.   Criteris d’acceptació:  
≥5% respecte de l’any passat 

2.2.1.1  Potenciació del Programa Institut Verd, per tal de fomentar l’estalvi energètic, el 
reciclatge i la qualitat del medi ambient.  

x x x 

2.2.1.2 Potenciació del Programa de Responsabilitat Social Corporativa  x x x 
 

Objectiu 2.3.1 Potenciar el sistema de gestió de conflictes 

Indicador/s Nombre de conflictes resolts a través del 
sistema de gestió de conflictes respecte 
del total de conflictes detectats (en 
percentatge) 

Criteris d’acceptació:  
>90% 

2.3.1.1  Vinculació del servei de mediació amb el PAT.  x x x 
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OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 3 

Millorar la confiança dels grups d’interès 

PERÍODE: 2016-
20 

Codi : 43006101 

PONDERACIÓ: 

30% 
Característiques de qualitat : 
L’objectiu serà de qualitat si augmenta el nombre de matriculacions en Cicles i si els grups d’interès senten el centre com a propi 

Indicadors Criteris d’acceptació: 

- grau de satisfacció Mitjana de tots els grups >7 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Director 
 

ESTRATÈGIES 

3.1 Col·laboració amb les empreses, associacions i l’Administració Pública 

3.2 Foment de la mobilitat internacional 

3.3 Potenciació de la imatge i comunicació del centre 

3.4 Treball amb els models de gestió de qualitat ISO 9001, EFQM i participació en les 
xarxes del Departament d’Ensenyament.  

 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 
1

T 

2

T 

3

T 

Objectiu 3.1.1 Augmentar la col·laboració amb les empreses i l’Administració Pública 

Indicador/s Nombre activitats realitzades/nombre activitats planificades (%) Criteris d’acceptació:  
≥ 85% 

3.1.1.1  Realització de Jornades que fomenten: L’esperit empresarial, la innovació, la 
creativitat.. i conferències de professionals del món empresarial i financer.  

x x x 

3.1.1.2. Realització de Projectes d’Innovació i Transferència de Coneixements. Projectes 
finals de cicle amb relació i col·laboració de l’entorn socioeconòmic.  

x   

3.1.1.3 Realització de convenis amb empreses-institucions i FP Dual, borsa de treball, 
reunions amb els gremis i associacions empresarials, visites al centres d’interès, 
flexibilitat i adaptació a les demandes de les empreses...  

x x x 

 

Objectiu 3.2.1 Impulsar la mobilitat internacional de la comunitat educativa 

Indicador/s Nombre activitats realitzades/nombre activitats planificades (%) Criteris d’acceptació:  
≥ 85% 

3.2.1.1  Realització de FCTs i estades a l’estranger, relacionades amb les diferents famílies 
formatives de l’Institut. 

x x x 

 

Objectiu 3.3.1 Incrementar la difusió de les activitats del centre. 

Indicador/s Nombre activitats realitzades/nombre activitats planificades (%) Criteris d’acceptació:  
≥ 85% 

3.3.1.1 Potenciació de la imatge corporativa i la comunicació, dins i fora del Centre, a 
través de mitjans digitals i convencionals. Estandardització de la documentació.  

x x x 

3.3.1.2  Realització d’activitats obertes a la participació ciutadana en el centre.  x x x 

3.3.1.3 Projeccions a les pantalles del vestíbul de l’institut amb vídeos i fotografies 
relatives a activitats realitzades, sortides, espais, noticies.  

x x x 

3.3.1.4 Difusió de l’oferta d’estudis del centre en mitjans locals i comarcals x x x 
 

Objectiu 3.4.1 Avançar en la implantació dels models d’excel·lència al centre 

Indicador/s Nombre activitats realitzades/nombre activitats planificades (%) Criteris d’acceptació: 

≥ 85% 

3.4.1.1  Formació de professorat per a treballar amb l’EFQM   x x x 

3.4.1.2  Revisió dels indicadors del mapa de processos del centre, anàlisi de les enquestes 
de satisfacció, aportacions de les Xarxes i difusió de les propostes de millora.  

x x x 
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d) Els indicadors d’avaluació del pla d’actuació: 
 

 
 
S’avaluaran els indicadors per famílies professional en funció de la mitjana de 
Catalunya que s’indiquen en els corresponents indicadors d’inspecció facilitats al 
centre educatiu. 
 
Indicadors de progrés 

In
d

ic
a
d

o
rs

 d
e
 p

ro
g

ré
s
 

De context 

Escolarització 

Identificació alumnat i professorat amb el 
centre 

Abandonament 

De resultats 

Resultats acadèmics interns 

Resultats de proves externes 

Resultats inserció laboral 

Resultats satisfacció 

De 
processos 

Processos aula 
Activitats/ metodologia  

Tutoria 

Processos de 
Centre 

Convivència 

Acollida 

Activitats i Sortides 

Participació 

Planificació i Lideratge 

De recursos 

 
  

INDICADORS ESTRATÈGICS Curs 2014-15 Curs 2015-16

Critèris 

d'acceptació 

ACDE 2016-20

Taxa d’alumnes que superen un 

cicle formatiu de grau mig
63,0% 66,7%

> mitjana 

Catalunya 

Taxa d’alumnes que superen un 

cicle formatiu de grau superior
72,0% 69,9%

> mitjana 

Catalunya 

Rendiment acadèmic - -
> mitjana 

Catalunya 

Taxa d’absentisme  (alumnes no 

avaluats de res)
2,8% 3,2%

< mitjana 

Catalunya 

Taxa d’abandonament (alumnes 

baixa SAGA)
3,7% 5,5%

< mitjana 

Catalunya 

Taxa de conflictes resolts 100,0% 100,0% >90%

3
Millorar la confiança 

dels grups d’interès

Grau de satisfacció de la comunitat 

educativa(escala de l’1 al 10)
7,89 8,07 > 7

2
Millorar la cohesió 

social

OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS

1
Millorar els resultats 

educatius
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e) Els mecanismes d’autoavaluació sistemàtica i de retiment de comptes 
periòdic al consell escolar respecte de l’aplicació del pla d’actuació. 
 
En el centre educatiu s’ha creat una comissió de seguiment interna, amb la 
participació de l’equip directiu i del consell de direcció, si s’escau, amb l’objecte 
d’analitzar periòdicament el desenvolupament, l’impacte i els resultats de 
millora que se’n derivin.  
 
La direcció del centre ret comptes al consell escolar al final de cada curs 
mitjançant una memòria avaluadora que inclou els resultats dels indicadors 
d’avaluació del pla d’actuació. Aquesta memòria forma part de la memòria 
anual de centre, s’envia a la direcció dels serveis territorials, i se’n lliura una 
còpia a la Inspecció d’Educació. 
 
Mecanismes d’autoavaluació que durà a terme per al retiment de comptes: 
 
La comissió de seguiment de l’ACDE s’encarregarà d’analitzar periòdicament el 
desenvolupament, l’impacte i els resultats de millora que se’n derivin. 
Participaran l’equip directiu i el consell de direcció format per: 

 Equip directiu 

 Coordinador ACDE 

 Coordinador de Qualitat 

 Coordinadora de FP 
A més, es faran reunions amb els: facilitadors i els participants dels Equips de 
Millora per tal de fomentar la màxima participació. 
 
 
L’estructura de la comissió queda definida en el Projecte Educatiu de Centre: 
 

 
 

Comissió Seguiment ACDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador/a  

ACDE 

Equip de 

millora 

n .. 

 

Equip de 

millora 

1 

 

Equip de 

millra 

2 

 

Equip de 

millora 

3 

 

Equip de 

millora 

4 

Comissió Seguiment ACDE  

(Pla Autonomia de Centres / Acords de coresponsabilitat) 

Coordinadors 

Objectius Estratègics 

Estratègies anuals i activitats 

Responsables recollida 
indicadors 

Facilitadors 
 

Coordinador/a de  

Qualitat 
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El director i tots els Òrgans de govern del centre vetllaran per l‘assoliment dels 
objectius continguts en el pla d’actuació.  
El director del centre intervindrà en les activitats que es duguin a terme en el 
desenvolupament del pla, amb major incidència en les activitats docents, i 
adoptarà les mesures que consideri oportunes per a millorar-ne l‘aplicació. 
 
 

Comissió de seguiment interna:  Membres de l’equip directiu i del 
consell de direcció que en formen 
part. 

 
 
 
 
 
 
  


