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1. MISSIÓ 

La missió del Departament didàctic és la de planificar, organitzar i coordinar l’equip humà, les 

activitats docents i els recursos materials de les àrees corresponents, per tal de formar als 

nostres alumnes adaptant-nos a les seves necessitats i les del seu entorn. Tot això d'acord 

amb les finalitats i objectius desplegats al Projecte de centre. 

2. VISIÓ 

El departament didàctic (família professional) vol ser capaç de desenvolupar les capacitats 

humanes, socials, intel·lectuals i professionals del nostre alumnat, d'acord amb les 

necessitats canviants que la societat ens demana pròpies del nostre camp de coneixements. 

3. FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DIDÀCTIC 

- Organigrama. 

- Funcions del cap de Departament, cap seminari, responsables de manteniment, tutors, 

tutors FCT, etc. 

- Definició de llocs de treball. DLTs 

- NOFC 
 

3.1. EL CAP O LA CAP DEL DEPARTAMENT  

Correspon al cap o la Cap del Departament la coordinació general de les activitats del 

departament i la seva programació i avaluació. 

En particular, són funcions del Cap o la Cap del Departament: 

a) Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació anual. 

b) Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents. 

c) Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i 

etapes. 

d) Vetllar per l'establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la 

pràctica docent. 

e) Coordinar la fixació de criteris i continguts de l'avaluació de l'aprenentatge de l’alumnat 

en les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. 

f) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent en el si del 

Departament. 

g) Detectar la formació i informació necessària i establir els mecanismes adequats per tal 

d’assegurar el treball en condicions de seguretat i salut en la seva àrea de 

responsabilitat.  

h) Formar i informar al professorat nouvingut dels riscos associats al seu lloc de treball, 

així com de la manipulació de productes tòxics o inflamables.  
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i) Controlar  la documentació preventiva del seu departament: documents formatius, 

manuals de màquines, avaluació de riscos, etc. 

j)  Elaborar conjuntament amb el coordinador de riscos  la documentació pertinent per tal 

d’impartir formació i informació al professorat del seu departament. 

k) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del 

departament i assessorar sobre l'adquisició didàctica corresponent. 

l) Vetllar per a què es produeixi el seguiment dels/les ex alumnes i assegurar el bon 

funcionament de la borsa de treball als departaments d’FP. 

m) Vetllar pel compliment dels procediments referents a la seva àrea de competències. 

n) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del centre o atribuïdes pel 

Departament d’Ensenyament.  

El cap o la cap del departament convoca a les reunions de departament els membres del  

professorat que imparteixen les àrees o matèries corresponents. 
 

3.2. EL CAP O LA CAP DE SEMINARI 

Al capdavant de cada seminari que es pugui establir hi ha un cap o una cap de seminari, les 

competències del qual són les que li delega el/la cap del departament, i que queden recollides 

a les actes de departament.   
 

3.3. EL/LA PROFESSOR O PROFESSORA TUTOR/A 

La tutoria i l'orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els professors i 

professores que formen part del claustre d'un centre poden exercir les funcions de 

professor/a tutor/a, quan correspongui. 

Cada unitat o grup d'alumnes té un professor o professora tutor/a, amb les funcions següents: 

a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels/les alumnes. 

b) Tenir cura de la coherència de les activitats d'ensenyament aprenentatge i les activitats 

d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup 

d'alumnes. 

c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. 

d) Tenir cura, juntament amb el secretari o la secretaria o administrador/a, quan 

correspongui, de vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de 

l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares i mares o representants legals dels 

alumnes. 

e) Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica dels/les alumnes. 

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares i mares dels alumnes o 

representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva 

assistència a les activitats escolars, d'acord amb els criteris establerts per la direcció del 
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centre. 

g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del 

centre. 

h) Aquelles altres que li encomani el director o directora o li atribueixi el Departament 

d’Educació. 

 

3.4. EL/LA TUTOR O TUTORA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 

Els tutors o les tutores de pràctiques professionals efectuen la programació, el seguiment, i 

l'avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els centres de treball en els 

ensenyaments de formació professional.  

Aquests professors/es assumeixen també, respecte del seu grup d'alumnes, les funcions del 

professor/a tutor/a. 

Segons l’Ordre de data 22.11.2007 DOG 5014 o normativa equivalent: 

a) Correspon a l'empresa o entitat col·laboradora la direcció, la supervisió immediata, el 

seguiment en l'execució i la valoració, de la formació pràctica en el centre de treball, 

conforme al pla d'activitats previst a l'article 7.1 d'aquesta Ordre, per la qual cosa ha de 

designar una persona responsable de pràctiques d'entre el seu personal. L'empresa té 

el deure de protecció de l'alumnat en formació pràctica. 

b) Correspon al/a la tutor/a de pràctiques del centre docent en relació amb l'execució de la 

formació pràctica de l'alumne/a: 

 Determinar el pla d'activitats a desenvolupar per l'alumnat en els termes de l'article  

7 De l’Ordre de 22.11.2007 DOG 5014 o normativa equivalent. 

 Vetllar pel compliment del pla d'activitats. 

 Contactar periòdicament amb l'alumne/a, com a mínim un cop cada mes. 

 Fomentar en l'alumne/a el compliment de les normes de seguretat i salut laboral. 

 Comunicar-se periòdicament amb la persona responsable de pràctiques del Centre 

de Treball. 

 Efectuarà una visita inicial, una intermitja i una en finalitzar la formació pràctica.   

 Comunicar, a la persona responsable de pràctiques, designada per l'empresa, les 

incidències que eventualment es puguin produir. 

 Emetre l'informe, un cop finalitzat el període de formació pràctica.  

 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut laboral. 

 Informar, al/a la tutor/a de pràctiques del centre de treball, que ha de comunicar al 

tutor/a docent les incidències que eventualment es puguin produir. 
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3.5. EL/LA COORDINADOR/A DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

El coordinador o coordinadora de formació professional, sota la dependència del cap o la cap 

d’estudis d’FP, vetlla per l'adequació de les accions dels tutors/es de pràctiques 

professionals, coopera en l'apreciació de les necessitats de formació professional de l'àmbit 

territorial on és ubicat l’Institut, d'acord amb la planificació, els criteris i programes del 

Departament d’Ensenyament, i es relaciona amb les administracions locals, les institucions 

públiques o privades i les empreses de l'àrea d'influència. 

El coordinador o coordinadora de formació professional és nomenat pel director o directora, 

escoltat el cap o la cap d’estudis d’FP, d'entre el professorat que imparteixi ensenyaments de 

formació professional específica. 
 

4. DOCUMENTACIÓ 

4.1. Projecte curricular de la família professional o departament didàctic 

1. Adequació dels criteris generals de l'etapa o cicle al departament didàctic o a la família 
professional. 

2. Denominació dels Cicles Formatius i les seves durades. Distribució dels crèdits/mòduls 
o matèries al llarg dels cicles o etapes. 

3. Criteris d’organització i desenvolupament curricular de les etapes i Cicles. 

4. Criteris d’acció tutorial i orientació acadèmica i professional. 

5. Criteris d’atenció a l’alumnat. 

6. Criteris d’avaluació i promoció 

7. Criteris  metodològics. 

8. Criteris de seguiment de l’FCT. 

9. Criteris d’utilització i assignació de les hores de lliure disposició. 

10. Criteris generals d’utilització d’espais i recursos. 

11. Criteris per elaborar la programació dels crèdits/mòduls. 

12. Criteris per elaborar les unitats didàctiques/unitats formatives. 

13. Programacions del crèdits/mòduls. 

14. Programacions dels crèdits/mòduls d’FCT. 

15. Programacions dels crèdits de síntesi/mòduls de síntesi i mòduls de projecte. 

16. Harmonització dels criteris d'avaluació dels crèdits/mòduls o matèries 
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4.2. Processos del departament 

 

Nom processos Tipus procés 

Elaboració i revisió del Marc Estratègic del departament didàctic o família 
professional 

Estratègic 

Elaboració i revisió PCC departament didàctic o família professional Estratègic 

Elaboració i revisió de les responsabilitats i funcions dels professors del 
departament didàctic o família professional 

Estratègic 

Programació General departament didàctic o família professional Estratègic 

Elaboració i revisió del  Pressupost del departament didàctic o família 
professional 

Estratègic 

Veu de l'alumne, família, empresa, centres d'estudis i entorn Estratègic 

Veu de l'equip humà del departament didàctic o família professional Estratègic 

Relacions externes i Promoció Estratègic 

Benchmarking (Millor pràctica detectada)  Estratègic 

Acollida alumnes  Clau 

Ensenyament aprenentatge Clau 

Gestió empreses col·laboradores i transició al treball Clau 

Gestió satisfacció alumnat Clau 

Serveis del departament didàctic o família professional Suport 

Gestió, formació i suport professors del departament didàctic o família 
professional 

Suport 

Gestió Econòmica Suport 

Gestió dels recursos, materials, i compres Suport 

Gestió dels sistemes informàtics Suport 

Suport i elaboració de materials didàctics per l'Ensenyament i l'orientació Suport 

Gestió dels Recursos Humans Suport 

4.3. Procediments del Departament 

- Detecció necessitats de formació 

- Acollida a professors nous 

- Assegurament del servei 

- Acollida d'alumnes (dossier alumnes inici curs) 

- ... 

4.4. Programació general del Departament 

 

http://www.xtec.es/~jandres1/coordinacioqualitat/processos/mapa_processos_02_interrelacio.pdf
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4.5. Agenda anual del Departament 

Quan a l'acció apareix una X significa que aquesta acció és preceptiva ja que és normatiu,  

està determinada en algun procediment o bé  està provat en els àmbits de decisió de  

l'Institut. 

 

Quan Acció Registres 

Setembre Acollida professorat X - 

Setembre Distribució i ajust dels horaris X Acta departament 

Setembre Elaboració i/o revisió de les programacions X Programacions 

Setembre Aprovar programacions curs X Acta Departament 

Setembre Planificació de les despeses del departament   - 

Setembre Realització de les compres de material fungible X Factures 

Setembre Realització de les compres de material inventariable X Factures 

Setembre Adequació d'aules, tallers, laboratoris, etc. X - 

Setembre Elaboració de dossiers alumnes X Dossier 

Setembre Elaboració i/o compra de material alumnes  X Factures 

Setembre 
Planificació dels indicadors dels objectius anuals del 
departament 

X Acta departament  

Setembre Revisió dels processos del departament  Acta departament 

Setembre 
Planificació d'activitats del departament: activitats fora de l'aula, 
calendari de reunions d’equips docent, departament, junta 
d’avaluació, reunions de pares, dates d’exàmens, etc. 

 
Calendari d’activitats 
anual 

Setembre 
Elaboració, aprovació i lliurament a l’alumnat dels fulls d'inici de 
curs: continguts dels crèdits/mòduls, criteris d'avaluació i 
recuperació, organització, normes, etc. 

X 
Fulls d'inici de curs de 
cada crèdit o matèria 

Setembre Seguiment del pla de manteniment del departament  
Fitxes de seguiment del 
pla de manteniment 

Setembre 
Cada mes 

Conformar factures cada 3a setmana de mes a secretaria X Factures conformades 

Setembre 
Distribució als professors de les còpies de la programació 
vigents (signades) 

X Acta Departament 

Setembre Lliurament dels dossiers de tutoria als tutors de 2n curs X Acta Departament 

Setembre 
Harmonització dels criteris d’avaluació dels crèdits/mòduls 
impartits per més d’un professor 

X Acta Departament 

Setembre Identificació dels possibles riscos a les aules i tallers? X Acta Departament 

Setembre 
Revisió i actualització de normes de seguretat de tallers i 
maquinària, instruccions d’ús, i EPIs necessaris. 

X 
Acta Departament i 
Fitxes de màquines 

Setembre Determinació de les funcions del/la cap de seminari. X Acta Departament 

Setembre/
Octubre 

Aprovació de les programacions per al curs (tant les que es 
modifiquen com les que continuen vigent del curs passat). 

X Acta Departament 

Octubre 

Elaboració,  aprovació i lliurament als pares del dossier de: 
continguts dels crèdits/mòduls, professorat, criteris d'avaluació i 
recuperació, horari d’atenció als pares, calendari d’activitats, 
organització, normes, etc. 

 Dossier 

Octubre 
Actualització de la pàgina web del departament: professorat, 
material de suport, activitats previstes, horari d’atenció a pares, 
alumnes i proveïdors, etc. 

 - 
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Quan Acció Registres 

Octubre Planificació de les activitats de formació del professorat   
Calendari de formació i 
programes de les 
activitats formatives 

Octubre 
Seguiment de les activitats de formació permanent organitzada 
pel departament 

 Actes departament  

Octubre Sol·licitud de les obres de RAM pel proper curs X Acta departament 

Octubre Anàlisi dels resultats de les enquestes d’acollida dels alumnes X Acta departament 

Novembre  Realització de l’auditoria interna, si s’escau X Informe d’auditoria 

Novembre 
Implantació d’accions correctores i/o oportunitats de millora 
derivades de l’auditoria interna, si s’escau 

X Acta departament 

Novembre 
Planificació de les activitats de promoció externa i elaboració del 
material, si s’escau 

X Acta departament 

Desembre Validació de la planificació de la FCT  
Acta Departament i 
imprès de planificació de 
la FCT 

Desembre Seguiment dels indicadors dels objectius anuals del departament  Acta departament  

Desembre Seguiment del desenvolupament de les programacions X Acta departament 

Desembre 
Concreció de les activitats d’orientació professional de la 
setmana d’orientació i lliurament a coordinació d’estudis 

X 
Imprès d’activitat i acta 
departament 

Desembre 
Seguiment de l’estat de comptes del departament (conformació 
mensual de les compres realitzades) 

 Acta departament 

Gener Revisió dels resultats acadèmics de la primera avaluació  Acta departament 

Gener Anàlisi dels resultats de la inserció dels ex-alumnes  
Acta departament i full de 
dades d’inserció 

Febrer Seguiment del pla de manteniment del departament  
Fitxes de seguiment del 
pla de manteniment 

Febrer 
Valoració de les condicions de seguretat del departament. 
Avaluació de riscos.  

 Acta departament 

Febrer 
Autoavaluació del departament segons model EFQM. Es 
proposa que es faci cada 3 anys. 

 
Punts forts i àrees de 
millora. Pla de millores 
trianual 

Març 
Seguiment de l’estat de comptes del departament (conformació 
mensual de les compres realitzades) 

X Acta Departament 

Març 
Preparació de les activitats d’orientació a l’alumnat de 4t. d’ESO 
i assignació responsables orientació. 

X 
Acta departament i 
assignació de 
responsables 

Març 
Validació de les propostes d’activitats per desenvolupar els 
crèdits/mòduls de síntesi 

X Acta departament 

Març Seguiment del desenvolupament de les programacions X Acta departament 

Abril Auditoria de certificació o seguiment, si s’escau X Informe d’auditoria 

Abril 
Implantació d’accions correctores i/o oportunitats de millora 
derivades de l’auditoria externa, si s’escau 

X Acta departament 

Abril Revisió dels resultats acadèmics de la segona avaluació  Acta departament 

Abril Preparació de la jornada de portes obertes X 
Acta departament i 
assignació de 
responsables 

Abril 
Determinació de les necessitats de material modulat pel proper 
curs i lliurament a l’administrador 

X Acta departament 

Abril 
Detecció de necessitats de formació dels professors i lliurament 
a direcció 

X Acta departament 
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Quan Acció Registres 

Maig Elecció de llibres alumnes X Llista de llibres 

Maig 
Anàlisi dels resultats de les enquestes de valoració dels 
crèdits/mòduls 

 Acta departament 

Maig 
Determinació de les necessitats d’actuacions de manteniment de 
les instal·lacions i espais del departament i lliurament al 
departament 

 Acta departament 

Juny 
Comprovació de l’eficàcia de les accions correctores i/o accions 
de millora implantades 

 Acta departament 

Juny Revisió dels resultats acadèmics de la tercera avaluació i final  Acta departament 

Juny 
Valoració de les activitats d’orientació professional: visites a 
empreses, xerrades tècniques, fires, etc. 

X Acta departament 

Juny Anàlisi del grau d’acompliment dels objectius anuals X Acta departament 

Juny 
Revisió del grau d'impartició de les programacions. Decisió 
canvis programacions 

X 
Acta departament i full de 
seguiment de les 
programacions 

Juny 
Valoració del desenvolupament la FCT:  idoneïtat de les 
empreses, satisfacció dels alumnes, resultats, satisfacció de les 
empreses, demandes formatives de les empreses, etc. 

X Acta departament 

Juny Determinació dels objectius anuals pel proper curs X Acta departament 

Juny Elaboració desiderates horàries proper curs X 
Desiderata: assignació 
crèdits/mòduls, 
professorat i espais 

Juny 
Anàlisi de les necessitats de maquinari, programari informàtic i 
materials audiovisuals pel proper curs 

X Acta departament 

Juny Elaboració sol·licitud valorada i prioritzada d'equipaments X 
Pressupost. Acta 
departament. 

Juny Elaboració de la memòria anual del departament X Memòria anual 

Juny 
Verificació de l’harmonització dels criteris d’avaluació dels 
crèdits/mòduls impartits per més d’un professor 

X Acta de departament 

Juny Actualització inventari X 
Acta Departament i llistat 
o arxiu digital de 
l'inventari 

Juny 
Revisió dels documents estratègics del Departament: PCC, 
Programació General Departament, pla estratègic, etc. 

 Acta departament 

Juny 
Actualització de la pàgina web del Departament: activitats 
realitzades, novetats, fotos, etc 

 Web 

Juny Recollir els dossiers de tutoria dels tutors de 1r curs  Dossier 

Juny 
Revisió dels resultats dels processos i determinació de nous 
indicadors  

 
Fitxes de seguiment de 
procés 

Juny 
Seguiment de l’estat de comptes del Departament (conformació 
mensual de les compres realitzades) 

X Acta Departament 

Final curs 
Actualització web departament: llistat llibres, material necessari, 
dates inici de curs, consells i orientacions per l’alumnat, etc. 

 - 

Final curs Seguiment de les obres de reforma, ampliació i millora X - 

Final curs Seguiment de l'assignació de professorat nou al departament X - 

Final curs Seguiment del procés de matriculació  - 

Final curs Elaboració dels horaris  - 

Final curs Realització de les compres urgents de material inventariable  X Factures 
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4.6. Agenda anual dels equips docents i junta d'avaluació 

Quan a l'acció apareix una X significa que aquesta acció és preceptiva ja que és normatiu,  

està determinada en algun procediment o bé  està aprovat en els àmbits de decisió de  

l'Institut. 

 

Quan Acció Registres 

Juliol Matriculació  
Carta compromís alumnat 
Carpeta Institut 

Setembre 

Rebre de secretaria la següent informació: 

 Alumnat amb necessitats educatives especials (si n’hi ha). 

 Alumnat amb el permís d'imatge signat o, en tot cas, llistat 
dels alumnes que no tenen el permís signat. 

 Alumnat amb el permís de sortida del centre si és menor 
d'edat o, en tot cas, llistat dels alumnes que, sent menors 
d'edat, no poden sortir del Centre sense permís patern 
(patis, sortides, etc...) 

 Informació del procediment a seguir per tot el professorat de 
com consultar, via SAGA, les fitxes, fotos, assignatures 
pendents, etc, de l’alumnat. 

X 
Material disponible a 
SAGA 

Setembre 
Acollida alumnes, presentació equip docent, entrevistes, 
desenvolupament de la tutoria d’inici de curs, NOFC i normes 
específiques del departament. 

X 

Llistes corregides 
Canvis de grup 
Fitxes d’alumnes 
Dossier alumnes 

Setembre Recollir els dossiers de tutoria (tutors de 2n) X  

Setembre Lliurament dels fulls d’inici de curs dels crèdits / mòduls X Fulls resum crèdit / mòdul 

Setembre Entrevistes amb els alumnes X 
Fitxa personal de 
l'alumnat 

Setembre Orientació sobre el curs, sortides professionals i acadèmiques X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Setembre Control assistència X Llista alumnes corregida 

Setembre Passar enquesta d’inici de curs (es farà on-line)  Enquestes 

Setembre 

Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, resultats 

avaluació zero, valoració inici de curs, homogeneïtat del grup, 
alumnes amb crèdits/mòduls pendents, alumnes amb necessitats 
educatives especials, alumnes repetidors, actituds,  

X Acta 

Setembre a 
novembre 

Informació sobre la Formació en Centres de Treball, tipus 
d’exempcions. 

X 

Llistat alumnes que faran 
l’FCT. 
Formalització imprès 
incidències alumnes que 
no volen realitzar l’FCT 

Octubre 
Elecció delegats i formació sobre la representació dels alumnes a 
l’Institut 

X 

Nom delegat. Full 
informatiu o acta de la 
sessió o programació 
activitat 

Octubre 
Informació activitats d'Institut: extraescolars, esportives, 
associacions, consell escolar, etc. 

X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Octubre 
Organització castanyada: lloc, dia, hora, transport, documents, 
professorat acompanyant. 

X 

Fulls autoritzacions 
famílies,  
Autorització sortida 
coordinació d'estudis, 
comunicat seguretat 
social 
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Quan Acció Registres 

Octubre Formació Pla d’evacuació i confinament X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Octubre Concreció en l’imprès corresponent la  planificació de l’FCT X Planificació FCT 

Octubre Formació dels alumnes per preparar l’acollida de l’FCT X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Octubre Enquesta acollida X Resum enquestes 

Octubre 

Avaluació inicial: resultats enquesta acollida, resultats 

acadèmics, assistència, adaptacions curriculars si s'escau, 
seguiment acords, altres observacions. 

X 
Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Octubre Reunió amb pares i mares GM X Dossier famílies 

Octubre Informació als alumnes del resultats de l'avaluació X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Novembre 

Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, previsió 

activitats orientació professional, seguiment acords, valoració 
reunió famílies, 

X 
Acta i imprès activitats 
setmana orientació 

Novembre Informació als alumnes del resultats de l'avaluació X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Desembre 

Primera avaluació: Resultats, assoliment objectius, assistència, 

seguiment d'alumnes amb crèdits/mòduls pendents, seguiment 
d'alumnes amb necessitats educatives especials, seguiment 
acords, evolució del grup, altres. 

X 
Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Desembre Informació als alumnes dels resultats de l'avaluació X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Desembre Autoavaluació dels alumnes  Notes 

Final 
Trimestre 

Lliurament Coordinador resum seguiment FCT (tutors/es FCT) X Resum seguiment FCT 

Gener 

Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, assignació 

responsabilitats activitats orientació, planificació crèdit síntesi, 
seguiment acords. 

X Acta 

Gener Enquestes ex-alumnes curs anterior, seguiment inserció. X 
Fitxa seguiment ex-
alumnes 

Febrer Activitats orientació professional: visites i/o xerrades tècniques X Full informatiu 

Febrer 
Activitats orientació acadèmica: pas de GM a GS, estudis 

universitaris, altres Cicles Formatius, d'altres estudis. 
X Full informatiu 

Febrer Activitats orientació laboral: inserció laboral X Full informatiu 

Febrer Activitats orientació personal: salut personal  Full informatiu 

Febrer 

Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, seguiment 

acords, valoració activitats orientació, assignació responsabilitats 
crèdit síntesi. 

X Acta 

Febrer Avaluació parcial FCT (el mes és orientatiu) X qBID 

Març Autoavaluació dels alumnes  Notes 

Març 

Segona avaluació: Resultats, assoliment objectius, assistència, 

seguiment acords, evolució del grup, previsió alumnes que 
passen i repeteixen, altres. 

X 
Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Març Informació als alumnes del resultats de l'avaluació X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Final 
Trimestre 

Lliurament Coordinador resum seguiment FCT (tutors/es FCT) X Resum seguiment FCT 
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Quan Acció Registres 

Abril 
Reunió equip docent: assistència, dinàmica de grup, seguiment 

acords, assignació responsabilitats crèdit síntesi. 
X Acta  

Juny Valoració crèdits/mòduls  X Resultats enquestes 

Juny Valoració activitats orientació X Resultats enquestes 

Juny Avaluació final FCT  X 
Quadern alumne. Acta 
avaluació 

Juny Diploma i carta agraïment empreses col·laboradores noves  Registre diplomes 

Juny Diploma i carta agraïment empreses col·laboradores  Registre diplomes 

Juny Autoavaluació dels alumnes  Notes 

Juny 

Tercera avaluació i final: Resultats, assoliment objectius, 

assistència, seguiment acords, previsió alumnes que passen i 
repeteixen, altres. 

X 
Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Juny 

Avaluació extraordinària: Resultats, objectius assolits, 

recomanacions als alumnes pel proper curs. Proposta de canvis 
al departament pel proper curs. 

X 
Acta avaluació (imprès 
avaluació)  
Full de signatures 

Juny 
Informació estudis universitaris, documentació pre-
inscripció universitària. 

X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

Juny 
Lliurament “Valoració indicador gestió empreses ...” i l’enquesta 
final FCT (tutors/es FCT) 

X 
Memòria  
Escola Empresa 

Juny Lliurament Coordinador resum seguiment FCT (tutors/es FCT) X Resum seguiment FCT 

Juny 
Acte cloenda i/o lliurament notes. Pels grups que finalitzen 
estudis també fotografia grup i certificat bàsic seguretat laboral en 
els Cicles de GM de ME, MA, AU i AG 

X 
Actes de notes i registre 
secretaria 

Juny Lliurar el dossier de tutoria al cap de departament X Dossier 

CURS SEGUIMENT ACADÈMIC INDIVIDUALITZAT  X 
Actes equips docents, 
notes, assistència, fitxes 
personals alumnat 

CURS SEGUIMENT FCT X 
Seguiment FCT a qBID 
Resum seguiment FCT 

CURS 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, CULTURALS I 
PROFESSIONALS 

X 
Full informatiu o acta de 
la sessió o programació 
activitat 

 

 

4.7.  Pla de manteniment del departament 

Durant el curs 2013-2014 cada departament revisarà i/o confeccionarà el seu pla de 

manteniment. 
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5. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT 

5.1. Organització interna 

- Criteris d'elaboració d'horaris 

- Criteris per fer la proposta  d’assignació dels crèdits/mòduls al professorat 

- Reunions de Departament, equip docent i junta d'avaluació. 

5.2. Relacions externes 

- Relacions amb les famílies 

- Relacions amb les empreses 

- Relacions amb Universitats 

- Relacions amb proveïdors 

- Relacions amb entitats i institucions 

- ... 

6. GESTIÓ DE RECURSOS 

6.1. Provisió de recursos 

- Contribució del departament al procediment de sol·licitud de recursos físics 

6.2. Recursos humans 

- Contribució del departament al pla de formació del centre 

6.3. Infrastructura i ambient de treball 

- Espais 

- Equipaments 

- Instal·lacions 

- Manteniment  

- Seguretat 

- Equipament informàtic 

- Biblioteca 

- ... 

7. REALITZACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU 

- Contribució del Departament a la revisió del PCC 

- Contribució del Departament al disseny de nous cicles i crèdits/mòduls. 

- Fases del disseny: planificació (elements d'entrada), mesura de resultats, revisió i 

verificació i finalment validació del disseny. 

- Control de les programacions, dels canvis i desenvolupament. 

- Comunicació amb l’alumne 
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- Concreció del procediment de compres i d’avaluació de proveïdors en el si del 

departament 

- Verificació dels productes comprats 

- Validació del procés d'Ensenyament Aprenentatge 

- Contribució del Departament al procediment d’harmonització dels criteris d’avaluació 

8. MEDICIÓ, ANÀLISI I MILLORA  

- Autoavaluació 

- Enquestes crèdits/mòduls 

- Satisfacció equip humà 

- Satisfacció alumnat 

- Satisfacció empreses col·laboradores 

- Resultats superació crèdits/mòduls/UFs, cicles, etapes, etc. 

- Resultats del seguiment d'exalumnes.  

- Resultats inserció 

- Seguiment de queixes i/o reclamacions 

- Seguiment de les accions de millora 

- Anàlisi dels resultats dels objectius del departament 

- Resultats dels processos 

- Assoliment dels objectius generals dels cicles i les competències adquirides. 

- Revisió del pla de formació i la seva eficàcia 

- Revisió de les accions preventives i correctives posades en marxa 

- Resultats auditories, sis 'escau 

- Oportunitats de millora detectades 

- Avaluació de la memòria 

-  ... 
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9. ANNEXOS 

9.1. Programacions del departament 

9.2. Objectius del departament 

- Objectius a llarg i mig termini 

- Objectius anuals 

- Projectes 

- Innovació i recerca 

- Aliances i acords 

- ... 

9.3. Memòria del departament (s’ha d’entregar abans del 30 de juny en format 
electrònic i dirigit al secretari). 

- Nombre d'alumnes i grups i quants promocionen i repeteixen 

- Grau d'acompliment del currículum, hores i Unitats didàctiques 

- Inventari (cal fer un altre inventari diferenciat a l’administrador) 

- Pressupost i despeses de CAP II i equipaments 

- Objectius i acompliment 

- Tutories tècniques departament: funcions i resultats 

- Professorat departament 

- Llibres pel proper curs 

- Projectes i o objectius proper curs 

- Canvis curriculars proper curs 

- Desiderates proper curs 

- Graella valoració qualitativa diferents aspectes (satisfacció professorat 

- Sol·licitud cursos formació 

- Altres 

9.4. Inventari  

L’inventari del departament s’ha de lliurar juntament amb la memòria a l’administrador/a 

signat pel cap de departament del curs corresponent i si s’escau pel cap de departament 

entrant. 

 

9.5. Pla de formació 

 

10. REGISTRES 

... 


