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Creació del document i control de canvis: 

 

 Càrrec Data 

Elaboració Direcció 8/8/2019 

Revisió Claustre 4/9/2019 

Aprovació Consell Escolar 3/2/2020 

 

Versió Data Descripció 

0 26/06/14 Creació del document. 

1 15/05/15 S’incorporen les modificacions proposades pel Servei de Formació Agrària: 

Es matisa la visió (punt 1); es completa la descripció del DAFO (punt 2); 

S’especifiquen millor els objectius estratègics (punt 5) i el mapa estratègic 

(punt 6) i es completen les fitxes dels objectius estratègics (punt 7). 

2 8/8/2019 Canvi de logo. Canvi d’ubicació del control de canvis. 

Canvi integral en el contingut en fer el nou pla estratègic 2019-22. 
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1 Metodologia  

 

En l’elaboració d’aquest Pla estratègic ha participat el personal de l’escola i les persones 

col·laboradores habituals (“la pinya de l’escola”) així com el consell de centre. 

Les dades de partida són: 

1. Pla estratègic 2014-2018, prorrogat fins el 2019. 

2. Anàlisi de riscos i oportunitats dels 11 processos que configuren el mapa de processos de 

l’escola, obtinguts a partir d’un DAFO de cada procés. 

3. Treball realitzat en el decurs del Consell de centre de 27/4/2018. 

4. Resultats del Pla estratègic del Servei de Formació Agrària, que determina un dels objectius 

estratègics a incorporar per cada escola del Servei. 

En sengles sessions de claustre, de 29/4/2019 i 20/5/2019, s’han valorat les dades de partida 

enumerades més amunt i s’han aportat noves propostes. Totes elles s’han agrupat en 4 blocs: 

formació, Can Poc Oli, relacions i organització. A continuació s’han prioritzat les idees sorgides i 

s’han definit els objectius estratègics i  les estratègies d’aquest nou pla. 

 

 

Pla estratègic 

EAM 2014-18 

Pla estratègic 

SFA 2019-22 PLA 

ESTRATÈGIC 

2019-22 

Claustres 

monogràfics 

Gestió de la 

qualitat: riscos  

de processos Consell de 

centre 
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2 Missió, visió i valors  

 

Durant l’Escoleta d’estiu, celebrada el 20 i 21 de juny de 2019 a Mas Gitano, s’han revisat la 

missió, la visió i els valors de l’Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui, què som (missió)? 

 Som l’Escola Agrària de Manresa del Departament 

d’Agricultura, un centre de formació, dinamització i 

innovació en Producció agrària ecològica (PAE) i 

Sobirania rural, amb i per a les persones del món 

rural, amb un equip implicat i motivat. 

 

Què ens agradaria ser (visió)? 

 
Ens agradaria facilitar processos d’aprenentatge i 

emprenedoria per contribuir a un medi rural 

agroecològic més pròsper i avançar cap a les diverses 

sobiranies (alimentària, energètica, d’altres 

recursos...), amb Can Poc Oli com a finca 

pedagògica i demostrativa. 
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Valors 

o Acceptar l’alumnat en llur pluralitat i singularitat. 

o Il·lusionar-lo per la PAE i la sobirania rural. 

o Potenciar-ne les virtuts humanes i professionals. 

o Gestionar els conflictes prioritzant les vies de diàleg. 

o Facilitar la incorporació laboral al mon rural. 

o Adequar la formació a les expectatives de l’alumnat. 

 

o Optimitzar els recursos humans i materials. 

o Compaginar els usos pedagògics i divulgatius de Can Poc Oli 

amb els criteris de rendibilitat econòmica. 

o Fomentar l’ètica del bon treball (respecte, implicació, 

motivació). 

 

o De servei. Implicació en el procés d’ensenyament/ 

aprenentatge i altres tasques. 

o Amb el medi ambient i l’ús sostenible i regeneració dels 

recursos. 

o Amb la producció ramadera ètica. 

o Amb l’ecofeminisme. 

o Amb el sector de la PAE i els gestors del medi rural. 

o Amb entitats afins. 

Acolliment 

 

Compromís 

Eficiència 
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3 Aportacions i opinions 

 

A continuació es transcriuen les aportacions expressades durant les dues sessions de claustre 

descrites, agrupades per blocs. En negreta figuren els temes que aglutinen aportacions similars o 

molt relacionades, amb el número de persones que prioritzen cada tema. Quan un número apareix 

entre parèntesi indica les persones que han fet la mateixa aportació. 

 

FORMACIÓ 

Millorar l’oferta formativa: 7 

Oferir informació adequada a la demanda del sector i l’alumnat 

Formació més adaptada a la persona/ diferents perfils professionals 

Tenir un cicle prou adaptat perquè cada persona pugui trobar-hi allò que cerca 

Experiència d’aprenentatge més pràctica i vivencial buscant el camí individual 

Dual 

Diferents opcions de treball de síntesi 

Conèixer el perfil professional que necessiten les empreses 

Lligar la formació amb l’emprenedoria, la incorporació, l’accés a la terra, la creació de 

cooperatives... 

 

Oferir una formació més integral: 5 

Sobirania rural 

Gestió holística: agricultura, silvicultura, ramaderia, aigua, energia, construcció, permacultura, 

regenerativa, biodinàmica i altres... 

Formació en adaptació al canvi climàtic 

Sobirania alimentària 

Revaloritzar la dona al món rural 

Impulsar el consum de plantes silvestres i de glans; “Festa de la gla” 

Incloure al CF temes de tecnologia dels aliments i transformats de forma més professional 

 

Oferir un cicle de grau superior: 5 

 

Formació internacional: 4 

Mantenir el projecte de mobilitat 

Oferir un cicle internacional 

Intercanvis a l’estranger, fer contactes estables amb altres escoles (Dinamarca-Noruega), intercanvi 

d’estades 

 

Reflexionar sobre el creixement del sector i  la necessitat de distingir la producció agroecològica: 

2 

 

CAN POC OLI 

Autosuficiència energètica: 5 

Sobirania energètica (4) (Autosuficiència energètica. Finca demostrativa: electricitat/calor/vehicles) 

 

Executar el projecte de CPO: 4 
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Potenciar CPO com a finca pedagògica i divulgativa 

Realitzar el projecte de CPO (2) 

Millora de la finca de CPO, seguir incorporant animals a temporadetes 

Nous itineraris divulgatius a CPO: bioconstrucció, botànica, aigua... 

 

Millorar els assaigs de camp: 3 

Planificar diferents tupus d’assaig (comptant amb diferents actors) 

Millorar les experiències de camp (resultats, transferència/impacte...) 

 

 

RELACIONS 

Celebrar el 50è aniversari i aprofitar-ho per promocionar l’escola: 5 

50 anys 

Celebrar 50 anys de l’escola 

Aprofitar el 50è aniversari per promocionar l’escola 

 

Estrènyer vincles amb el sector: 4 

Enfortit relacions amb el sector agroecològic local i internacional 

Implicar-nos amb els moviments de sobirania alimentària 

Cooperar amb entitats afins del sector 

Estrènyer els vincles amb l’era i millorar-ne la coordinació 

 

Seguiment d’exalumnes: 3 

 

Millorar el màrqueting: 1 

 

Altres 

Plataforma web: centralitzar tota la formació i altres temes a nivell de Catalunya; que el web sigui 

un espai de referència/trobada (2) 

Ruralitzar la societat 

Mediatitzar la pagesia 

Fer-nos presents a Manresa 

Fer base de dades amb tota la gent que ha passat per l’escola 

 

ORGANITZACIÓ 

Vetllar per la motivació i benestar de l’equip: 3 

 

Tenir una única seu, a CPO: 1 

Baixar tota  l’escola a la finca (milloraria el treball en grup i la possibilitat de formació 

individualitzada) (2) 

 

ISO mediambiental: 1 

 

Millorar la PRL: 1 

 

Millorar la gestió administrativa: arxiu, digitalització: 1 
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4 Mapa estratègic 

 

 

OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS 

 1. Millorar l’aprenentatge i 

la transferència de les 

activitats formatives. 

 2. Potenciar Can Poc Oli 

com a finca pedagògica i 

divulgativa. 

 3. Ser presents al sector i al 

territori. 

4. Facilitar el 

desenvolupament integral de 

l’equip. 

Indicadors  Satisfacció de l’alumnat 

(FR) 

Valoració global del curs 

(FC)  

[segons indicadors del 

sistema de qualitat]. 

 Percentatge d’execució del 

Projecte de CPO. 

Valoració de la finca per 

l’alumnat. 

[segons indicadors del 

sistema de qualitat]. 

 Persones que passen per 

l’escola (alumnat, 

incorporants, experts, 

empreses dual i FCT). 

Satisfacció del personal de 

l’escola 

[segons indicador del 

sistema de qualitat]. 

Criteris d'acceptació  8,0 

92% 

 90% de pressupost executat 

respecte el previst. 

7,5 

 1000 8,0 

 

 

 

 

    

ESTRATÈGIES 

  

  

1.1. Formació adequada a 

les necessitats. 

2.1.  Executar el Projecte de 

Can Poc Oli. 

 3.1. Aprofitar el 50è 

aniversari per promocionar 

l’escola. 

4.1. Potenciar la motivació i 

el benestar del personal de 

l’escola. 

1.2. Formació més integral. 2.2. Tendir a la sobirania 

energètica de Can Poc Oli. 

3.2. Cooperar amb entitats 

del sector agroecològic. 

 

1.3. CF en format dual.  2.3 Millorar la gestió 

ambiental 

   

1.4. CF de grau superior.      
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OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS 

 1. Millorar l’aprenentatge i 

la transferència de les 

activitats formatives. 

 2. Potenciar Can Poc Oli 

com a finca pedagògica i 

divulgativa. 

 3. Ser presents al sector i al 

territori. 

4. Facilitar el 

desenvolupament integral de 

l’equip. 

 

 

 

 

    

RECURSOS        

Persones  Equip humà de l’escola, 

persones col·laboradores 

habituals i experts externs. 

 Equip humà de l’escola, 

l’Era, col·laboradors 

(energies) i suport extern 

(manteniment i experiències 

de camp). 

 Equip humà de l’escola i 

representants d’entitats afins 

i del territori. 

Equip humà de l’escola. 

Formació  En modalitat dual.  En normativa d’EERR.  En xarxes socials En motivació i benestar 

personal. 

Altres Entitats on realitzar 

formació vivencial, pràctica 

i integral. 

Suport del SFA per 

implantar un CFGS. 

 Els recursos econòmics 

detallats al Projecte de Can 

Poc Oli per les anualitats 

respectives. 

 Recursos econòmics per 

commemorar el 50è 

aniversari. 

 

 

 

 

 

    

OBJECTIUS ANUALS Els objectius anuals i les activitats es definiran abans de l’inici de cada curs, d’acord amb els objectius estratègics, i es 

recolliran als respectius Plans anuals.  
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5 Annexos  

 

1. Matriu resum d’anàlisi de riscos i oportunitats dels 11 processos de l’escola, aportacions del  

Consell de centre i Resultats del Pla estratègic del Servei de Formació Agrària. 
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Bloc Procés Anàlisi riscos Consell de centre PE SFA 

FI Millorar la motivació de l'alumnat del CF Millorar l’aprenentatge i la transferència en 

les activitats formatives de l’escola.

Possibilitat CFGS Oferir un CFGS en agroecologia (6)

Aprofitar el canvi de currículum per donar 

més flexibilitat a l'aprenentatge (CFGM).

Treballar per la igualtat de condicions i presa 

de consciència de diferents realitats

Oferir espai d’aprenentatge còmode per les 

dones o alumnes amb necessitats especials.

Que el CF s'adapti a persones amb perfils 

diversos (3)

Combatre la formació d’internet oferint 

formació vivencial.

Potenciar o incorporar formació en:  gestió 

empresarial, comercialització, adaptació al 

canvi climàtic, bioconstrucció (2), història de 

la pagesia, fórmules organitzatives...)

Adaptar currículum a perfils professionals 

més específics (porcicultura eco, 

fructicultura eco, horta eco...) (2)

Tenir empreses de FCT referents pels 

diferents perfils específics

FC Prioritzar cursos de durades curtes (20-40 h) 

o modular els més llargs, amb possibilitat de 

certificar per mòduls.

Potenciar la presència de dones actives al 

sector (cursos, jornades...)

Oferir programes amb temàtica més 

concreta

Consolidar l'oferta formativa continuada per 

professionals i adaptar-se a noves realitats.

Potenciar els aspectes vivencials Incorporar innovacions pedagògiques 

(vivencials)

Ampliar destinataris 

(elaboradors/transformadors)

Treballar per la igualtat de gèneres en tots 

els àmbits de l'Escola. Formació per alumnat 

i professorat.

Programar en tàndem amb altres entitats. Oferir formació conjunta amb altres entitats 

(ex: bioconstrucció)

Tancar programes amb més antelació. Plantejar-se la formació semipresencial

Impulsar formació continuada amb eines 

digitals (plataforma + pràctiques)

Oferir formació integral (agroecològica, 

emocional, social, ètica)

Oferir formació molt integrada amb la 

realitat del sector

Oferir formació no reglada referent a nivell 

europeu

AF Que la visita al jove incorporant la faci el 

dinamitzador dels incorporants o bé tècnics 

de l'oficina comarcal.

Incentivar formació específica d'agricultura 

eco en escoles (hort eco) (3)

Més autonomia i criteris clars per fer els 

itineraris.

Projecte de CPO (2026) Potenciar el vincle entre l'activitat formativa 

del CF i la planificació de la finca

Mantenir instal·lacions d'eficiència 

energètica de la finca en bon estat.

Potenciar Can Poc Oli com a espai 

demostratiu/experimental

Tanca vegetal entre escola i gossera com a 

pantalla visual.

Fer-hi assaigs varietals (varietats locals i 

comercials; adaptades a la PAE i al mercat) 

(3)

Donar a conèixer més els itineraris 

divulgatius de CPO (ofertes de recursos, 

CFGM).

Espai de recerca/investigació (en 

col·laboració amb universitats/centres de 

recerca) (3)

Buscar col·laboracions externes (estudiants 

en pràctiques).

Divulgar resultats d'experiències realitzades

Visites d'escoles a CPO

OG Reflexionar quina relació volem amb el 

sector energètic.

Acords  amb grans superfícies: Informar i 

valoritzar la producció agrària ecològica

Incrementar col·laboració amb altres escoles 

agràries d'orientació semblant

Dinamitzar la formació agroecològica a la 

Catalunya Central

Dinamitzar focus grup/grup operatiu en 

formació i transferència agroecològica (2)

Incorporar formació PAE a altres escoles 

agràries

Compartir recursos amb altres 

escoles/centres de formació (experts...)

Fomentar intercanvi d'experiències 

formatives

Trobada d'alumnes de formació inicial en 

agroecologia

Pla de seguiment d'exalumnes. Saber què 

fan, on treballen, què necessiten. (5)

Oferir espai test/viver de projectes (en 

col·laboració amb l'Ajuntament)

Facilitar l'accés a la terra als exalumnes

Potenciar la inserció laboral

Més trobades d'exalumnes: compartir 

experiències, inquietuds i demandes

Capacitat d'acollir estudiants / experts 

d'altres països (allotjament)

Formació d'assessors en agricultura 

ecològica

Crear un fòrum/xarxa d'assessors

Actuar com a element transformador del 

sector agrari cap a la producció eco

Ser un punt de trobada del sector 

agroecològic (2)

Impulsar el sector agrari de Manresa/Bages, 

identificar-hi oportunitats de negoci...

Enquesta al sector productiu per conèixer el 

perfil del treballador que cal

PRO Projecte de mobilitat Potenciar la internacionalització

Projectes europeus

Ser coneguts i reconeguts per la ciutadania 

de Manresa com un dels actius del municipi

Integrar l'Escola a Manresa

OG Reduir la documentació a la mínima 

imprescindible.

GE Suport extern per gestió econòmica.

Formació en eines informàtiques de gestió 

econòmica.

GA Fer base de dades per gestionar la 

documentació de l'alumnat de FC.

Fer base de dades de la documentació en 

paper arxivada.

Tenir els expedients d'alumnes de FI en 

digital.

PRO Millorar la imatge de l'escola al web DARPA Disposar d'un espai a Ruralcat per Escoles 

agràries i formació ecològicaAdaptar la intraweb per visualitzar amb 

mòbil.

Incrementar els canals de difusió de FC.

Incrementar la promoció dirigida.

RH Millorar l'eficàcia en la presa de decisions.

Risc de pèrdua de motivació de l'equip.

RM Tenir tots els documents digitals a la X.

Q Revisar indicadors.

Revisar procediments per si algun és 

eliminable.

Simplificar revisions per la direcció.

Norma ISO 9001 Qualitat

Norma ISO 14001 Mediambiental

Norma ISO 45001 PRL

FORMACIÓ

CAN POC OLI

RELACIONS

ORGANITZACIÓ
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