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1. INTRODUCCIÓ: DESCRIPCIÓ DELS TRETS D’IDENTITAT DE L’INSTITUT I
DEL SEU ENTORN SOCIOECONÒMIC
L’Institut Esteve Terradas de Cornellà de Llobregat és un centre educatiu públic del qual n’és titular la
Generalitat de Catalunya. Cornellà és una ciutat pròxima a Barcelona, ben comunicada, amb una bona
oferta cultural i esportiva i bons serveis mèdics i assistencials. La població l’any 20151. era de 86.376
habitants. Cornellà és una ciutat amb una gran quantitat d’immigració, bàsicament d’Amèrica llatina i del
Marroc, encara que des del curs 2010-2011 el percentatge d’alumnes estrangers al nostre Institut ha anat
disminuint de manera gradual, passant del 43% el curs 2010-2011 al 23% el curs 2015-2016). La densitat
de població és molt alta: 12.357 h/km2, en front de la mitjana del Baix Llobregat (1.659,8, h/km2) i la
mitjana de Catalunya (231,3 h/km2).
El curs 2015-2016 treballen al centre un total de 138 professors i 9 membres del PAS, i el nombre
d’alumnes és de 1.576. En aquests moments impartim ESO, Batxillerat (Científic, Tecnològic, Humanístic
i Ciències Socials), CAS (curs d’accés a cicles formatius de grau superior), Cicles Formatius de Grau
Mitjà (6 famílies), Cicles Formatius de Grau Superior (8 famílies), així com cursos de formació i
inserció professional.

A més a més, oferim el servei d’assessorament i reconeixement, validem

programes formatius a empreses com SEAT, Paco Puerto, etc., acreditem competències, orientem
professionalment i col·laborem amb diferents entitats en diferents projectes.
A l’ESO comptem amb una USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial). Tenim també una aula
d’acollida per ajudar l’alumnat de recent incorporació a accelerar l’adquisició de la llengua catalana, i una
aula oberta per alumnes de 3r i 4t d’ESO que, amb un currículum adaptat, poden obtenir el graduat en
Secundària Obligatòria. El Batxillerat es nodreix bàsicament d’alumnes d’ESO, però també rebem alumnat
d’altres centres de l’entorn. Els alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà provenen en gran part de la
nostra pròpia ESO, però a més a més, gràcies a que el centre està ben comunicat i gaudeix d’un cert
prestigi, també rebem alumnes d’una àrea geogràfica molt més ampla que la de la nostra ciutat. Això
mateix passa al Grau Superior.
El centre interactua de manera molt estreta amb el seu entorn més immediat. Som una de les 40 entitats
signants de l’Acord Social de Cornellà, aportant idees per protegir les persones de la ciutat que més ho
necessiten i participant en programes com la jornada “Fent Ponts”, per augmentar la vinculació jovesformació-treball, en el pla “Educar x Créixer” i en les activitats de la “Setmana de la Dignitat”.
L’alumnat de l’ESO prové bàsicament dels centres de l’entorn més immediat. Puntualment cada mes de
juny es fa un traspàs d’informació Primària-Secundària directament entre els tutors de 6è i la Coordinació
Pedagògica del centre. Aquest traspàs és de vital importància per poder configurar la composició dels
grups a 1r d’ESO.

Amb alguns d’aquests centres col·laborem en activitats conjuntes, com són la

participació en el projecte Sharing to Learn per impulsar l’aprenentatge de la llengua anglesa amb l’Escola
1

Dades extretes del web www.idescat.cat
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Mediterrània i l’Escola Antoni Gaudí, en el projecte de la Carta als Reis amb l’Escola Mediterrània i l’Escola
Els Pins, en l’organització d’activitats conjuntes d’Educació Física amb les Escoles Verdaguer, Antoni
Gaudí i Mediterrània. Participem també en la jornada matemàtica juntament amb l’Institut Francesc Macià
i les Escoles Ignasi Iglesias, Els Pins i Sant Miquel.
A més a més, la col·laboració amb l’Escola Mediterrània, situada just davant del nostre centre, ha anat
sent més estreta en els darrers cursos.

Amb ells participem conjuntament amb tots els projectes

esmentats i preparem activitats conjuntes entre els nostres alumnes, com per exemple la “Milleta Solidària”
(en solidaritat amb els refugiats a Síria), l’assistència dels alumnes de 5è a una obra de teatre preparada
per alumnat de 2n ESO i l’organització d’una activitat conjunta en llengua anglesa entre els nois i noies de
6è de primària i els de 1r ESO. Ens hem adonat que treballar amb objectius comuns ens ajuda a que els
nostres alumnes obtinguin millors resultats.

Aquesta col·laboració ha fet que una el 75% de l’alumnat de

l’Escola Mediterrània hagi triat l’Institut Esteve Terradas en primera opció per cursar 1r ESO el curs 20162017. És per aquest motiu que en el període 2016-2020 volem coordinar-nos no només amb projectes
conjunts, sinó també detectant les possibles mancances en les competències bàsiques dels alumnes ja
des de Primària.
La gestió de centre és un dels punts més forts de l’Institut Esteve Terradas. Dintre del Projecte de Qualitat
i Millora Contínua del Departament d’Ensenyament hem avançat en el coneixement d’eines de gestió
avançades, fet que ens ha ajudat a obtenir diversos reconeixements, entre els quals destaquen el primer
Premi Marta Mata 2008 a la qualitat dels centres educatius del Ministerio de Educación, la certificació
d’excel·lència en la gestió d’acord amb el model e2cat (Generalitat de Catalunya, 2009) i el Premi
Catalunya Educació 2009 per la gestió de centre. Per tant, ens trobem amb un centre molt gran i complex
però amb un bon sistema de gestió.
Quant a la planificació i gestió dels recursos i la tecnologia, gràcies als successius Plans Estratègics, a la
participació en el Programa 1x1 i a una bona gestió i planificació, fins al curs 2011-2012 vam gaudir de
força recursos addicionals. Donada la situació econòmica del nostre país, els recursos dels quals hem
gaudit en el període 2012-2016 han estat molt més limitats.

Tot i així, vàrem signar un acord de

coresponsabilitat amb l’administració, gràcies al qual hem gaudit d’un coordinador amb responsabilitats
addicionals (manteniment del centre) i durant un any també un TIS (tècnic d’integració social). Preveiem
que els recursos per als quatre propers anys seran també molt limitats. Tot i així, seguirem treballant per
fer un ús eficaç dels recursos disponibles i aconseguir-ne d’addicionals.
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2. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL CENTRE: IDENTIFICACIÓ DE
NECESSITATS I DEFINICIÓ DE PRIORITATS
Després d’un primer mandat (període 2012-2016), calia aturar-nos a reflexionar sobre les fites i els
resultats assolits. Per valorar la situació en la qual es troba el centre s’han utilitzat bàsicament quatre
eines, que analitzarem a continuació:
1. L’autoavaluació del Projecte de Direcció 2012-2016 i els resultats aconseguits2.
El Projecte de Direcció plantejat per al període 2012-2016 es va basar en l’assoliment de tres objectius
bàsics:
1. Millora dels resultats en matemàtiques i en llengües.
Analitzant l’evolució dels resultats en matemàtiques i llengües fins al curs 2014-2015 (últimes dades de les
quals disposem), podem constatar que a les proves de competències bàsiques de 4t ESO, en el cas de
les matemàtiques l’augment d’alumnes situats en les franges alta o mitjana-alta ha estat espectacular. Tot
i així, els nostres alumnes segueixen tenint mals resultats en les proves de geometria, i aquest aspecte
s’ha de continuar treballant. En el cas del català, el primer any l’índex d’alumnes situats en la franja alta o
mitjana-alta va augmentar molt, i encara que la tendència posterior ha estat a la baixa, al final del període
2012-2016 estem en uns nivells força superiors als de l’inici. Els resultats en anglès també han millorat
molt a les proves de competències de 4t, però els resultats globals del centre, com es pot apreciar al gràfic
de l’annex 10.1, han estat una mica irregulars. Per aquest motiu, i donada la creixent importància del
domini de la llengua anglesa, no volem baixar la guàrdia. Quant al castellà, l’evolució ha estat a l’alça en
nombre d’alumnes situats en la franja alta o mitjana-alta, excepte l’últim any, que els resultats van
empitjorar.
Pel què fa referència a l’evolució dels indicadors de nombre de graduats en ESO i Batxillerat, aquesta no
ha sigut a l’alça en cap dels dos casos. Ben al contrari, l’índex d’alumnes que es graduen en Batxillerat ha
disminuït dràsticament, però aquest fet és conseqüència directa de l’acord de l’equip docent d’ESO i
Batxillerat de ser més estrictes a l’hora d’aprovar les matèries amb l’objectiu de pujar el nivell a Batxillerat i
millorar els resultats a les proves d’Accés a la Universitat (PAU). Com es pot apreciar al gràfic de l’annex
10.1, la tendència dels nostres resultats a les proves PAU ha sigut a l’alça, encara que som totalment
conscients que arribar al 100% d’aprovats en els últims cursos ha estat a costa de baixar dramàticament
l’índex de graduats en Batxillerat. Per al projecte de Direcció per al període 2016-2020, com es veurà més
endavant, ens proposem treballar per l’èxit dels alumnes de Batxillerat, és a dir, que la proporció d’alumnes
que es graduïn respecte als que es van matricular a 1r sigui elevada, sense oblidar que volem seguir tenint
bons resultats a la selectivitat.

2

Es poden trobar les gràfiques evolutives corresponents als cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 a l’annex
10.1.
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Quant als resultats dels alumnes que aproven Cicle Formatiu, tant de grau mitjà com de grau superior, la
tendència ha estat clarament a la baixa, i per analitzar les possibles causes d’aquests mals resultats s’ha
hagut de treballar amb les respectives famílies professionals. Creiem que el fet que no hi hagi feina ha fet
que els alumnes allarguin el temps d’escolarització. En el cas de CCFF de grau superior, els resultats són
força millors, potser pel fet que els alumnes paguen 360,- € i s’ho prenen més seriosament. Tot i així,
encara hi ha molt marge de millora i durant el període 2016-2020 volem augmentar el nombre de graduats,
tant en grau mitjà com en grau superior.
2. Reducció de l’abandonament prematur per millorar la cohesió social.
Durant el període 2012-2016 l’abandonament prematur ha disminuït molt clarament al nostre centre,
especialment a 1r curs de CFGM, i en el cas de grau superior la tendència a la baixa ha estat
espectacular. La causa pot ser la manca de feina i, en el cas de grau superior, el fet de pagar 360,- €,
però en molts casos els estudis triats no motiven als/les alumnes. Durant el període 2016-2020 ens
esforçarem en millorar l’acció tutorial i l’orientació per augmentar l’índex de promoció a Cicles Formatius,
així com disminuir l’abandonament.
3. Millora de la satisfacció de la comunitat educativa i la cohesió social dintre del centre.
En el cas de l’índex de satisfacció dels pares que matriculen els seus fills a 4t ESO, la millora ha estat
clara.

L’etapa de l’ESO ha experimentat un creixement, i la imatge que projectem a les famílies de

Cornellà ha millorat molt. L’ús de la plataforma de gestió i-educació, que permet una comunicació directa
amb les famílies, segurament també ha influït en aquesta millora de la satisfacció. Tot i així, hem d’obrirnos encara més al nostre entorn més proper per aconseguir més participació de tota la comunitat
educativa. Tot i que es treballa per la satisfacció dels nostres alumnes i les seves famílies, no ens podem
conformar amb els resultats que tenim i hem d’establir estratègies per aconseguir millorar la seva
implicació amb el centre.
D’altra banda, i malgrat els nostres esforços per millorar, els resultats de les enquestes de satisfacció dels
alumnes no acaben de reflectir aquest esforç. Pensem que potser les fortes retallades que hem patit
poden haver influït en els resultats.

Especialment a Formació Professional la manca de recursos

econòmics fa que no es pugui renovar el maquinari tant sovint com voldríem per estar al dia en últimes
tecnologies, i el manteniment del les instal·lacions del centre també se n’està ressentint. El fet que el
professorat que està de baixa no sigui cobert des del primer dia té una clara repercussió negativa en la
satisfacció dels alumnes amb el servei que els podem proporcionar.
Quant a l’índex de satisfacció global del personal, ens hem mantingut en una franja alta de satisfacció, i al
centre es respira calma, tranquil·litat i confiança.

Ens hagués agradat avançar més en el tema del

desenvolupament professional del professorat. Hem actualitzat els expedients de la plantilla incloent els
certificats d’idiomes estrangers, de manera que quan es participi en un projecte internacional es pugui
6

recórrer a les persones que podran comunicar-se millor amb els socis estrangers, però hem d’avançar molt
més en aquest aspecte.
Creiem que hem aconseguit avançar una mica en el sentit de pertinença al centre. La instal·lació de l’hort
escolar amb finalitats didàctiques, que tant bé treballen els alumnes d’aula oberta, són un dels èxits més
importants i amb més visibilitat del període 2012-2016. També ha estat un èxit el projecte de voluntariat, ja
que tant el centre com l’alumnat s’han implicat en activitats de solidaritat amb l’entorn. Alumnes de 4t ESO
han fet d’ajudants de monitors d’esplai, s’han organitzat recollides solidàries d’aliments o roba, recollides
de taps per una causa mèdica i s’han anat a llegir poemes i a oferir concerts de música als casals d’avis
Jaume Nualart i Terèsa Duràn.
A la Formació Professional en els darrers tres cursos hem impulsat molt la Formació Dual. En aquesta
formació els alumnes comparteixen la seva formació entre el centre educatiu i l’empresa, rebent una
remuneració i amb el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant el treball.

El

creixement d’aquesta modalitat de formació, com es pot veure a les taules següents, ha estat exponencial:
Curs 2013-2014 (20 alumnes)
Manteniment Electromecànic

Desenvolupament Aplicacions Web
10 EVERIS
(2 inserció laboral i una proposta que l’alumne no va

10 SIEMENS

acceptar)

Curs 2014-2015 (32 alumnes)
Manteniment

Desenvolupament

Administració

Electromecànic

Aplicacions Web

Finances

8 SIEMENS

i

4 EVERIS

3 NESTLÉ

(4 inserció laboral)

(2 inserció laboral)

Mecatrònica

Prevenció

Industrial

Professionals

10 NISSAN
2 SIEMENS
2 NESTLÉ Purina

Riscos

3 NESTLÉ
(1 inserció laboral)

Curs 2015-2016 (73 alumnes)
Electromecànica

Manteniment

Desenvolupament

Administraci

Mecatrònica

Prevenció

Programació

de vehicles

Electromecànic

Aplicacions Web

ó i Finances

Industrial

Riscos

per

Professionals

Producció

4 NISSAN
1 TOYOTALEXUS
1 STRIP
MOTORS

9 SIEMENS
1 MONTIBEL·LO
4 ENINTER

5 EVERIS
1 VERDALIA (baixa)
1 EMISIONA
1 ABALIT

6 NESTLÉ
3 FESTO
2 MPA

8 NISSAN
1 SIEMENS
1 FESTO
2 MPA
5 AUDI

la

14 GUTMAR
3 NESTLÉ

1 AUDI

Hem impulsat molt també les relacions internacionals, renovant la carta Erasmus i participant en diversos
projectes dintre dels programes Erasmus+ impulsats per la Unió Europea. A banda d’això, i també a
través d’Erasmus+, oferim pràctiques de FCT, no només al nostre territori, sinó en empreses d’arreu
d’Europa.
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A l’Institut Esteve Terradas oferim el servei de Mesures Flexibilitzadores, amb tres objectius: Facilitar la
formació /orientació al llarg de la vida, millorar la qualificació professional de les persones, possibilitar
l'adaptació a les situacions personals i professionals i millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.
Com a exemple de millorar la qualificació professional de les persones, oferim el servei d’assessorament i
reconeixement per a persones individuals i per col·lectius de treballadors d’empreses. L’objectiu del servei
és reconèixer acadèmicament els aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats
socials. En aquest moment tenim més de 15 professors/es acreditats per a poder participar en aquest
servei (entre assessors i juntes de validació).
2. L’evolució dels resultats acadèmics i de context proporcionats per la base de dades de la
inspecció.
La base de dades de la inspecció proporciona una informació valuosíssima i molt extensa sobre els
indicadors de centre que fan referència a resultats acadèmics i de context. És aquest sistema d’indicadors
el què ens permet comparar els nostres resultats amb centres de la mateixa tipologia (fins al curs 20122013 hem tingut considerat centre de tipologia B, i a partir del curs 2013-2014 centre de tipologia C-alta
complexitat), així com amb la resta de centres de Catalunya.
3. L’autoavaluació segons el Model d’Itineraris d’Excel·lència e2cat realitzada durant el curs 201520163.
En aquesta autoavaluació, realitzada amb l’ajuda d’un facilitador extern de la Fundació Qualicat, hi han
participat tots els membres de l’Equip Directiu, tots els membres del Consell de Direcció i els caps d’alguns
departaments de Formació Professional que no hi eren representats.
estratègics:

S’han analitzat els 6 eixos

Lideratge i estratègia, gestió de persones, gestió de recursos, interacció amb els grups

d’interès i l’entorn, servei d’ensenyament aprenentatge, i s’han extret els punts forts i els punts febles del
centre. Amb els punts forts que hem detectat en l’autoavaluació, el curs 2016-2017 tenim la intenció de
redactar una memòria per tal de presentar-nos a un contrast extern i veure el progrés del centre dintre del
Model d’Itineraris d’Excel·lència e2cat.

Dels punts febles que es van consensuar amb el Consell de

Direcció, hem identificat tres aspectes que s’han de treballar:
a) Millorar l’eficiència energètica del centre.
b) Augmentar les aliances amb empreses i entitats.
c) Millorar la comunicació.

3

Es pot trobar el resum dels punts forts i els punts febles resultants de l’autoavaluació e2cat a l’annex 10.2.
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4. Els resultats dels processos de qualitat del centre4.
Els manuals de resultats dels processos del nostre centre, recollits anualment en la revisió per la Direcció
que es du a terme durant el mes de juliol, recullen de forma resumida els resultats de totes les actuacions
que es desenvolupen al centre referents als 6 eixos estratègics analitzats a l’autoavaluació e2cat. Durant
el període 2016-2020 continuarem amb el nostre compromís d’augmentar la qualitat global del centre a
través de la coresponsabilització de l'equip humà en la gestió i els resultats de l'Institut.

3. ACTUACIONS PREVISTES PER AL DESPLEGAMENT I APLICACIÓ DEL
PROJECTE DE DIRECCIÓ
Aquest Projecte de Direcció és el document que desplega l’aplicació del Projecte Educatiu del centre per
un període de quatre anys. En ell es troba la formulació de nous objectius per als propers quatre anys amb
els corresponents indicadors d’avaluació. Aquest Projecte de Direcció estableix les línies d’actuació per a
tots els membres de la nostra Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís del nostre Institut amb els
alumnes, les famílies i la societat.
En trets generals, es continuarà amb el Projecte Educatiu vigent, que va ser revisat a l’inici del període
2012-2016, i en el qual es van actualitzar la MISSIÓ, la VISIÓ i els VALORS del centre:

MISSIÓ
Formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a les
lleis educatives i la identitat pròpia de l’Institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les
actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la
societat.

VISIÓ
L’Institut Esteve Terradas vol ser un centre de Secundària compromès permanentment amb la millora
de la qualitat dels seus serveis educatius, arrelat a Cornellà de Llobregat i a la Comarca del Baix Llobregat.
Pretenem ser un centre compromès amb les persones i els seus interessos en matèria educativa, que
treballi per l’equitat i la inclusió i perquè els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i
d’esperit crític i que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat.

VALORS
L’Institut es defineix com integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català, progressista, respectuós
amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica. Està implicat en la millora de
la qualitat dels ensenyaments i serveis que proporciona als seus alumnes, i vetlla perquè la relació entre
les persones de la nostra comunitat educativa estigui orientada per la tolerància, la llibertat, la
responsabilitat, la inclusió, el diàleg i el respecte pel medi ambient.
D’acord amb la LEC i amb el Decret d’Autonomia de Centres, en aquest Projecte de Direcció es proposen
també altres modificacions i/o adaptacions al Projecte Educatiu:

4

Els resultats dels processos del centre dels últims anys es poden consultar en el següent enllaç:
http://www.iesesteveterradas.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=537&Itemid=446
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1) Dins del capítol d’autonomia pedagògica, en el període 2012-2016 s’ha actualitzat el Projecte
Lingüístic. El català com a llengua pròpia de Catalunya se seguirà utilitzant com a llengua vehicular i
d’aprenentatge, així com en tot l’àmbit d’organització i comunicació. D’acord amb les indicacions dels
currículums i lleis vigents, l’Institut continuarà vetllant perquè tot l’alumnat assoleixi un coneixement
òptim tant de la llengua catalana com de la llengua castellana. Continuarem enfocant també els nostres
esforços en que els alumnes assoleixin un nivell adequat de coneixement d’almenys dues llengües
estrangeres, donant especial importància al domini de l’anglès. Seguirem impartint el francès com a
matèria optativa des de 1r d’ESO a 1r Batxillerat. A més a més, es continuarà oferint als estudiants de
2n i 3r d’ESO, dins de la franja d’optatives, l’opció d’estudiar alemany amb la possibilitat d’incorporar-se
a 2n curs de l’Escola Oficial d’Idiomes. Es fomentarà també que tot el professorat que ho vulgui pugui
assolir com a mínim el certificat B2 dins del Marc Comú Europeu de Referència.
2) Dins del capítol d’autonomia organitzativa, en l’últim mandat s’han adaptat les Normes d’Organització
i Funcionament de Centre (NOFC) a les previsions del decret d’Autonomia. En el període 2016-2020
continuarem amb el canvi organitzatiu que vàrem introduir a 1r d’ESO: De quatre grups en continuarem
fent cinc per tal de disminuir-ne la ràtio d’alumnes i fer el tractament a la diversitat dins de l’aula.
3) Dins del capítol d’autonomia de gestió de recursos humans i materials, l’Institut té la intenció de
continuar establint acords de coresponsabilitat amb l’Administració Educativa amb l’objectiu de
desenvolupar l’aplicació del seu Projecte Educatiu. Aquests acords, que seran bàsicament el
desplegament del Projecte de Direcció, desenvoluparan estratègies orientades a assegurar l’equitat i a
millorar els resultats educatius en el nostre entorn. A més a més, i segons els requisits i procediments
establerts al capítol 3, article 54 del decret d’autonomia, farem un ús social del nostre centre educatiu,
fixant l’import de la compensació econòmica derivada de l’activitat a desenvolupar. A banda d’això, i
d’acord amb el decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil
i la provisió dels llocs de treball docents i la resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils
professionals dels llocs de treball específics, és possible que al llarg del període 2016-2020 ens
plantegem la creació d’algun perfil professional que ens ajudi a tirar endavant el nostre Projecte
Educatiu.

Criteris per definir els objectius del Projecte de Direcció
Per al període 2016-2020 els objectius que es prioritzaran estaran focalitzats als objectius prioritaris del
Sistema Educatiu de Catalunya: L'èxit escolar i l'excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament
màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l'equitat i
garantia, alhora, de la cohesió social. A més a més, la societat i el nostre entorn socioeconòmic són cada
vegada més exigents, i per tant hem decidit marcar-nos uns objectius de millora del funcionament del
centre dirigits a fomentar criteris d’excel·lència en totes les nostres actuacions.
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Aquest Projecte de Direcció defineix els objectius que s’han decidit assolir per augmentar la qualitat global
del centre i estableix les estratègies i actuacions per aconseguir-los. Per tant, els propers quatre anys es
treballarà bàsicament per assolir els següents objectius:

1. Millorar els resultats acadèmics i la cohesió social.
Un dels objectius que té tot centre escolar és millorar any rere any els seus resultats acadèmics d’acord
amb els principis d’excel·lència i equitat. Hem de continuar treballant per millorar encara més els resultats
de les competències bàsiques dels alumnes de 4t d’ESO i poder tenir un percentatge més gran d’alumnes
situats en les franges mitjana-alta o alta.

Tenir una base sòlida de llengües i de matemàtiques és

essencial per a la construcció del pensament i del coneixement. Si millorem aquests resultats a l’ESO
millorarem també segur en els resultats al Batxillerat i als Cicles Formatius. També ens interessa potenciar
el domini d’altres llengües estrangeres per part dels nostres alumnes, especialment de la llengua anglesa,
donat que el futur immediat els demanarà que puguin desenvolupar les seves carreres professionals en
altres països d’Europa. Aquesta ha estat una forta aposta en el nostre últim Projecte de Direcció (20122016), i hem de continuar treballant en aquesta línia. Hem de continuar potenciant la internacionalització
de la nostra escola, establint més aliances amb escoles d’altres països per fer intercanvis i treballant en
projectes, dintre del marc del programa europeu Erasmus+, que puguin enriquir els nostres alumnes i
també el nostre professorat.
A banda d’això, com a centre educatiu, tenim una gran responsabilitat social. L’abandonament prematur
dels estudis és un problema que impacta negativament en la cohesió social del nostre entorn immediat. Si
un alumne abandona els estudis el valor social que el centre aporta a la societat és escàs, i per tant cal
esmerçar esforços en orientar els nostres alumnes cap a la consecució de les seves expectatives
educatives i professionals i cap a la millora de la seva inserció professional. Per altra banda, les diferències
de procedència, interessos i expectatives fan que la convivència al centre sigui complexa. Treballar i
potenciar els valors presents al nostre Projecte Educatiu tindrà com a resultat una millora de la convivència
basada en el respecte i acceptació de las diferències, la qual cosa permetrà també la millora del procés
educatiu i possibilitarà millorar la cohesió social.
Si pretenem que els nostres alumnes contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, és
fonamental que siguem capaços d’orientar-los cap al camí on puguin desenvolupar les seves capacitats al
màxim. Només així aconseguirem aportar valor públic a la nostra societat. És per aquest motiu que
continuarem mantenint l’objectiu de disminuir l’absentisme i l’abandonament a Cicles Formatius.

2. Fomentar l’excel·lència.
L’Institut Esteve Terradas vol ser un centre excel·lent en tots els àmbits. Com ja s’ha comentat, arrel de
l’autoavaluació e2cat, vam arribar a la conclusió que s’havia de millorar en tres aspectes:
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a) Tot i que tenim la certificació d’Escola Verda, hem de millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat
del centre, engegant processos de coresponsabilització de tota la comunitat educativa envers la
cura del medi ambient.

b) El nostre centre es caracteritza per una actitud innovadora constant, adequant-se a les noves
realitats i als canvis socials que ens envolten, i vol continuar dedicant esforços al foment de les
innovacions tecnològiques i de l’aprenentatge. En el cas de la Formació Professional, la voluntat
d'adaptar-la a les necessitats de la societat en el present alhora de preparar-nos per al futur, ens
orienta també a definir i posar en pràctica innovacions en cadascuna de les nostres Famílies
Professionals per tal d'afavorir la millora global de la formació i els resultats obtinguts. Seguint amb
la nostra recerca de la millora contínua i la innovació, en els últims vuit cursos hem participat en
diversos projectes d’Innovació i Millora. Hem de continuar en aquesta línia i no escatimar esforços
per seguir sent el centre de referència que hem estat ens els últims anys. La relació amb les
empreses és cada dia més estreta i requereix d’un altíssim nivell de coordinació. És per aquest
motiu que crearem la figura del/la Coordinador/a del Servei-Empresa, que haurà d’organitzar,
impulsar, coordinar i gestionar els projectes i serveis de formació que oferim a persones i a
empreses, d’acord amb el nostre Projecte Educatiu.
c) El nostre centre pateix un problema de comunicació important. Es tracta d’un institut molt gran, i
garantir la comunicació eficient i eficaç de totes les activitats que s’hi duen a terme no és una tasca
fàcil. Per tant, aquest serà un dels objectius prioritaris a treballar en el proper mandat, com es
veurà més endavant. Haurem d’establir noves estratègies organitzatives per millorar la gestió de la
comunicació, que tindran un pilar fonamental en el lideratge distribuït.
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3.1 RESUM OBJECTIUS A DESENVOLUPAR
ESTRUCTURA PROJECTE DE DIRECCIÓ
Període 2016-2020
INSTITUT ESTEVE TERRADAS
Cornellà de Llobregat
RECURSOS
-Humans
-Temporals i organitzatius
-Materials
-Pressupostaris

CARACTERÍSTIQUES I
SITUACIÓ CENTRE I
ENTORN: DIAGNOSI

LEC / DECRET
D'AUTONOMIA

Projecte de
Direcció

PROJECTE
EDUCATIU

VISIÓ
Compromís
amb la millora
dels serveis
educatius
fomentant
equitat i
inclusió

PROGRAMACIÓ
GENERAL
ANUAL DE
CENTRE

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS
1. Millorar
resultats
acadèmics i
cohesió social

-Administració.
-Projectes d'Innovació
-Aliances (AMPA, entitats,
empreses ...)
-Addicionals per Acords
Coresponsabilitat

1.1 Millorar els
resultats de les
competències
bàsiques a 4t
ESO

VALORS
Tolerància,
responsabilitat,
respecte pel
medi ambient

NOFC

D'on els
treurem?

OBJECTIUS
OPERATIUS

MISSIÓ
Facilitar
desenvolupament alumnes a
la societat

1.2 Millorar
l'èxit de
l'alumnat a
Batxillerat

1.3 Millorar
l'índex de
graduats en
CCFF grau
mitjà

2. Fomentar
l'excel·lència

1.4 Millorar
l'índex de
graduats en
CCFF grau
superior

1.5 Disminuir
absentisme i
abandonament
a CCFF

2.1 Millorar
l'eficiència
energètica del
centre

2.2 Augmentar
les aliances
amb empreses i
entitats

ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT
-Ôrgans de govern i
coordinació (lideratge
distribuit)
-Calendari, horaris
-Guàrdies i
substitucions
-Serveis escolars
-Pla de formació
-Relacions externes
-Organització
curricular
-Atenció a la diversitat
-Acció tutorial

2.3 Dissenyar el
Pla de
Comunicació
del centre

1. índex graduats en
CCFF grau superior:
-Assistència a la
Direcció
Índex d'alumnes amb
resultats situats en les
franges mitjana-alta i
alta:
1. Competència
lingüística:
llengua catalana
INDICADORS

2. Competència
lingüística:
llengua castellana
3. Competència
lingüística:
llengua anglesa

1. Índex
d'alumnes que
es graduen en
Batxillerat
2. Índex
d'alumnes que
superen la
prova d'accés
(PAU)

1. índex graduats en
CCFF grau mitjà:

-Administració i finances

-Gestió administrativa

-Disseny i producció
editorial

-Preimpressió digital
-Mecanització
-Electromecànica de
vehicles automòbils
-Manteniment
electromecànic
-Sistemes
microinformàtics i
xarxes

4. Competència
matemàtica

-Programació per a la
producció mecànica
-Mecatrònica industrial
-Administració de
sistemes
microinformàtics i
xarxes
-Desenvolupament
d'aplicacions
multiplataforma

índex
absentisme en
l'ensenyament
post-obligatori:
1. Alumnat
CCFF grau
mitjà
2. Alumnat
CCFF grau
superior

Reducció
factura
energètica:
1. Gas: m3
/alumne
2. Electricitat:
Kwh/alumne

3. Índex
abandonament
alumnat PFI

1. Nombre de
convenis amb
empreses i
entitats
2. Nombre
d'alumnes en
formació dual
3. Nombre
d'assessorame
nts realitzats
4. Nombre de
reconeixements
realitzats

1. Grau de
satisfacció
respecte a la
comunicació
(professorat)
2. Grau de
satisfacció
respecte a la
comunicació
(PAS)

-Prevenció de riscos
laborals

1. Coordinació
d'actuacions amb
l'Escola Mediterrània
(Cornellà)

ESTRATÈGIES

2. Treball de
competències
bàsiques sistemàtic i
coordinat entre
departaments

-Desenvolupament
d'aplicacions web
1. Millora de
l'orientació del
l'alumnat de 4t
ESO cap a
estudis postobligatoris
2. Formació
específica per
al professorat

3. Formació específica
per al professorat

1. Revisió i millora de
l'orientació del
l'alumnat de 4t ESO
cap a estudis postobligatoris
2. Desenvolupament
del PAT de CCFF

1. Desenvolupament
del PAT de CCFF
2. Formació específica
per al professorat

1. Millora de
l'orientació:
Desenvolupament del
PAT de CCFF
2. Formació específica
per al professorat

3. Formació específica
per al professorat

1. Foment de la
implicació de
professorat i
alumnat en la
gestió
mediambiental
2. Foment
convenis amb
empreses per
fer ús social
dels espais i
aconseguir
ingressos

1. Foment de la FP
dual
2. Foment convenis
amb empreses per fer
ús social dels espais i
aconseguir ingressos
3. Oferta del servei
d'assessorament i
reconeixement

1. Creació d'un
equip de millora
amb
responsables
de diferents
àrees de
comunicació
2. Formació
específica en
comunicació
per al
professorat

2.3.1 Millora de la
pàgina web
1.1.1 Detecció
mancances en
competències bàsiques
alumnat de 6è primària
CEIP Mediterrània
(Cornellà)

ACTUACIONS

1.1.2 Casses de reforç
català, llengua castellà,
anglès i matemàtiques
per alumnat de l'ESO
1.1.3 Activitats d'aula
per reforçar expressió
escrita (català i
castellà), matemàtiques
(geometria) i anglès

1.2.1 Revisió i
millora de les
sessions
d'orientació al
PAT de 4t ESO.
1.2.2
Organització de
mesures de
suport
i recuperació
per alumnes de
Batxillerat amb
dificultats
d'aprenentatge

1.3.1 Revisió i
millora de les
sessions
d'orientació al
PAT de 4t ESO
1.3.2 Revisió del
PAT específic
del nivell per a
CCFF i
desenvolupame
nt de material
per a les tutories

2.1.1 Canvi
fluorescents per
leds
1.4.1 Revisió del PAT
específic del nivell per
a CCFF

1.4.1 Desenvolupament
del PAT de CCFF.

2.1.2
Sectorització de
la calefacció
2.1.3 Participació
en el projecte
"aules netes i
educades"

2.2.1 Creació de
la figura d'un
coordinador de
Servei Empresa
2.2.2 Difusió del
servei a les
empreses i/o
entitats

2.3.2 Millora de la
gestió de xarxes
socials i medis de
comunicació
2.3.3 Millora de la
gestió dels blocs dels
departaments
2.3.4 Establiment
d'espais de debat
2.3.5 Ús plataforma
informàtica per
comunicar amb
alumnat i famílies
2.3.6 Millora de la
gestió de la borsa de
treball (FP)

OBJECTIUS AMB
INDICADORS
D'AVALUACIÓ
SEGUIMENT I
CONTROL ANUAL I
FINAL MANDAT
-De resultats
acadèmics
-De context
-D'aplicació
d'activitats
-De recursos

AVALUACIÓ I
RETIMENT DE
COMPTES
Memòria anual final de
mandat

DIFUSIÓ COMUNITAT
EDUCATIVA

3.2 DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS A DESENVOLUPAR I PREVISIÓ DE RECURSOS
OBJECTIU 1: MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS I LA COHESIÓ SOCIAL.
PES DE L’OBJECTIU: 60%.
OBJECTIU OPERATIU
1.1 Millorar els resultats de les competències bàsiques a 4t d’ESO.
RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU: COORDINACIÓ PEDAGÒGICA.
INDICADORS DE RESULTATS OBJECTIU 1.1
DESCRIPTORS
INSTRUMENTS PER
A LA RECOLLIDA DE
DADES
1. Índex d'alumnes amb resultats situats
mitjana-alta i alta:
Competència lingüística: llengua catalana.
2. Índex d'alumnes amb resultats situats
mitjana-alta i alta:
Competència lingüística: llengua castellana.
3. Índex d'alumnes amb resultats situats
mitjana-alta i alta:
Competència lingüística: llengua anglesa.
4. Índex d'alumnes amb resultats situats
mitjana-alta i alta:
Competència matemàtica.

en les franges

-Nombre d’alumnes amb resultats a les franges mitjana-alta i alta en llengua
catalana / total d’alumnes avaluats *100.

en les franges

-Nombre d’alumnes amb resultats a les franges mitjana-alta i alta en
llengua castellana / total d’alumnes avaluats *100.

en les franges

-Nombre d’alumnes amb resultats a les franges mitjana-alta i alta en
llengua anglesa / total d’alumnes avaluats *100.

en les franges

-Nombre d’alumnes amb resultats a les franges mitjana-alta i alta en
matemàtiques / total d’alumnes avaluats *100.

-Base de dades de la
Inspecció
(Sistema
Indicadors de Centre).
-Base de dades de la
Inspecció
(Sistema
Indicadors de Centre).
-Base de dades de la
Inspecció
(Sistema
Indicadors de Centre).
-Base de dades de la
Inspecció
(Sistema
Indicadors de Centre).

ESTRATÈGIES
1. Coordinació d’actuacions amb l’Escola Mediterrània de Cornellà.
2. Treball de les competències bàsiques sistemàtic i coordinat entre departaments.
3. Planificació de formació específica per al professorat.

ACTUACIONS
1.1.1 Detecció de les mancances en competències bàsiques de
l’alumnat de 6è primària de l’Escola Mediterrània de Cornellà.
1.1.2 Organització de classes de reforç de llengua catalana,
llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques per alumnat
de l’ESO, en horari extraescolar, a càrrec d’ex-alumnes de
Batxillerat.
1.1.3 Foment d’activitats d’aula per reforçar la comprensió
lectora i l’expressió escrita en català, castellà i anglès, i la
geometria en matemàtiques.

RESPONSABILITAT
-Coord. Pedagògica.
-Coordinadors/es ESO i Batx./Cicles.
-AMPA.
-Supervisió: Cap d’Estudis ESO-Batxillerat.
-Caps dels departaments de català, castellà, anglès i
matemàtiques.
-AMPA.
-Supervisió: Coordinació Pedagògica.

QUAN?

RECURSOS

Final
6è
primària.
Inici 1r trim.

-Hores
reunió
amb
tutors/es 6è Primària.
-12 Euros/mes/alumne, a
càrrec dels alumnes,
organitzat per l’AMPA.

Inici 1r trim.

-Hores de reunions dels
departaments implicats i
de
la
Coordinació
Pedagògica.

OBJECTIU OPERATIU
1.2 Millorar l’èxit dels alumnes a Batxillerat.
RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU: COORDINACIÓ PEDAGÒGICA.
INDICADORS DE RESULTATS OBJECTIU 1.2
DESCRIPTORS
1. Índex d’alumnes que es graduen en Batxillerat.
2. Índex d’alumnes que superen la Prova d’Accés a la
Universitat (PAU).

INSTRUMENTS PER A LA
RECOLLIDA DE DADES

Nombre d’alumnes que es graduen/ nombre d’alumnes que es van
matricular a 1r Batx. *100.
Nombre d’alumnes que superen la prova d’accés/ nombre
d’alumnes presentats *100.

-Base de dades de la Inspecció
(Sistema Indicadors de Centre).
-Base de dades de la Inspecció
(Sistema Indicadors de Centre).

ESTRATÈGIES
1. Revisió i millora de l’orientació del l’alumnat de 4t ESO cap a estudis post-obligatoris.
2. Planificació de formació específica per al professorat.

ACTUACIONS
1.2.1 Revisió i millora de les sessions d’orientació al PAT
de 4t ESO.
1.2.2 Organització de mesures de suport i recuperació
per
alumnes
de
Batxillerat
amb
dificultats
d’aprenentatge.

RESPONSABILITAT
-Orientadora del centre.
-Supervisió: Coordinació Pedagògica.
-Coordinació Batx.
-Supervisió: Coordinació Pedagògica.

QUAN?

RECURSOS

A
partir
2n
trimestre 4t ESO.

-Hores reunió tutors/es 4t ESO
amb orientadora i Coordinació
Pedagògica.
-Hores reunió equips docents
Batxillerat.

A
partir
avaluació
(octubre).

pre-

OBJECTIU OPERATIU
1.3 Millorar l’índex de graduats en CCFF de grau mitjà.
RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU: SOTS-DIRECCIÓ FP.
INDICADORS DE RESULTATS OBJECTIU 1.3
DESCRIPTORS
1. Índex de graduats en CCFF grau mitjà (per cicles
formatius):
- Gestió administrativa.
- Preimpressió digital.
- Mecanització.
- Electromecànica de vehicles automòbils.
- Manteniment electromecànic.
- Sistemes microinformàtics i xarxes.

Total alumnes que obtenen el títol / total alumnes matriculats del
total de mòduls pendents per obtenir el títol*100. (Les matrícules
parcials només s’han d’incloure en el càlcul d’alumnes matriculats
quan abastin el total de mòduls pendents per superar el cicle).

INSTRUMENTS PER A LA
RECOLLIDA DE DADES
-Base de dades de la Inspecció
(Sistema Indicadors de Centre).

ESTRATÈGIES
1. Revisió i millora de l’orientació del l’alumnat de 4t ESO cap a estudis post-obligatoris.
2. Desenvolupament del PAT de CCFF.
3. Planificació de formació específica per al professorat.

ACTUACIONS
1.3.1 Revisió i millora de les sessions d’orientació al PAT
de 4t ESO.

RESPONSABILITAT
-Orientadora del centre.
-Supervisió: Coordinació Pedagògica.

QUAN?

RECURSOS

A
partir
2n
trimestre 4t ESO.

-Hores reunió tutors/es 4t ESO
amb orientadora i Coordinació
Pedagògica.
-Webs orientació (Educaweb).
-Visites a Cicles Formatius/
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Universitats.
1.3.2 Revisió del PAT específic del nivell per a CCFF i
desenvolupament de material per a les tutories.

-Orientadora del centre.
-Supervisió: Sots-direcció FP.

A
partir
avaluació
(octubre).

pre-

-Hores reunió tutors/es CFGM,
orientadora i sots-directora FP.
-Hores de formació.
-Tutories.

OBJECTIU OPERATIU
1.4 Millorar l’índex de graduats en CCFF de grau superior.
RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU: SOTS-DIRECCIÓ FP.
INDICADORS DE RESULTATS OBJECTIU 1.4
DESCRIPTORS
INSTRUMENTS PER A LA
RECOLLIDA DE DADES
1. Índex de graduats en CCFF grau superior (per cicles
formatius):
- Assistència a la Direcció.
- Administració i finances.
- Disseny i producció editorial.
- Programació per a la producció mecànica.
- Mecatrònica industrial.
- Administració de sistemes microinformàtics i xarxes.
- Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
- Prevenció de riscos laborals.
- Desenvolupament d’aplicacions web.

Total alumnes que obtenen el títol / total alumnes matriculats del
total de mòduls pendents per obtenir el títol)*100. (Les matrícules
parcials només s’han d’incloure en el càlcul d’alumnes matriculats
quan abastin el total de mòduls pendents per superar el cicle.

-Base de dades de la Inspecció
(Sistema Indicadors de Centre).

ESTRATÈGIES
1. Desenvolupament del PAT de CCFF.
2. Planificació de formació específica per al professorat.

ACTUACIONS
1.4.1 Revisió del PAT específic del nivell per a CCFF.

RESPONSABILITAT
-Orientadora del centre.
-Supervisió: Sots-direcció FP.

QUAN?
A
partir
avaluació
(octubre).

RECURSOS
pre-

OBJECTIU OPERATIU
1.5 Disminuir l’absentisme i l’abandonament a CCFF.
RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU: SOTS-DIRECCIÓ FP.
INDICADORS DE RESULTATS OBJECTIU 1.5
DESCRIPTORS
1. Índex d’absentisme en l’ensenyament post-obligatori:
Alumnat CCFF grau mitjà.

-Hores reunió tutors/es CFGS
amb orientadora i sots-directora
FP.
-Hores de formació.
-Tutories.

INSTRUMENTS PER A LA
RECOLLIDA DE DADES

-Alumnes CCFF grau mitjà amb absències de més del 5% de les
hores lectives del trimestre / total alumnes CF)*100.

-Base de dades de la Inspecció
(Sistema Indicadors de Centre).

-Alumnes CCFF grau mitjà amb absències de més del 15% de les
hores lectives del trimestre / total alumnes CF)*100.

-Actes avaluacions.
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-Alumnes CCFF grau mitjà amb absències de més del 25% de les
hores lectives del trimestre / total alumnes CF)*100.
2. Índex d’absentisme en l’ensenyament post-obligatori:
Alumnat CCFF grau superior.

-Alumnes CCFF grau mitjà amb absències de més del 5% de les
hores lectives del trimestre / total alumnes CF)*100.

-Base de dades de la Inspecció
(Sistema Indicadors de Centre).
-Actes avaluacions.

-Alumnes CCFF grau mitjà amb absències de més del 15% de les
hores lectives del trimestre / total alumnes CF)*100.

3. Índex d’abandonament alumnat PFI.

-Alumnes CCFF grau mitjà amb absències de més del 25% de les
hores lectives del trimestre / total alumnes CF)*100.
Alumnes que han abandonat al llarg del curs/ alumnes
matriculats a 30 de novembre*100. (S’entén per alumnes que han
abandonat aquells que decideixen desvincular-se del sistema
educatiu).

-Actes avaluacions.

ESTRATÈGIES
1. Millora de l’orientació: Desenvolupament del PAT de CCFF.
2. Planificació de formació específica per al professorat.

ACTUACIONS
1.5.1 Desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial (PAT) de
CCFF.

RESPONSABILITAT
-Orientadora de centre.
-Supervisió: Sots-Direcció FP.

QUAN?
Durant el
2016-2017.

RECURSOS
curs

-Hores reunió tutors/es CCFF
amb orientadora i sots-dir. FP.
-Hores de formació.
-Tutories.
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OBJECTIU 2: FOMENTAR L’EXCEL·LÈNCIA.
PES DE L’OBJECTIU: 40%.
OBJECTIU OPERATIU
2.1 Millorar l’eficiència energètica del centre.
RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU: ADMINISTRADORA.
INDICADORS DE RESULTATS OBJECTIU 2.1
DESCRIPTORS
1. Consum de gas: m3/ alumne.
2. Consum d’electricitat: Kwh/ alumne.

INSTRUMENTS PER A LA
RECOLLIDA DE DADES

-Consum de gas en m3 /any / nombre d’alumnes matriculats a 30
octubre de l’any en curs.
-Consum d’electricitat en Kwh/ any / nombre d’alumnes matriculats
a 30 octubre de l’any en curs.

-Factura de gas (mensual).
-Factura d’electricitat (mensual).

ESTRATÈGIES
1. Foment de la implicació del professorat i l’alumnat en la gestió mediambiental.
2. Foment dels convenis amb empreses per impartir formació al centre i fer un ús social dels espais per aconseguir ingressos.

ACTUACIONS
2.1.1 Canvi de fluorescents per leds.

2.1.2 Sectorització de la calefacció.
2.1.3 Participació en el projecte “aules netes i educades”.

RESPONSABILITAT
-Responsable medi ambient.
-Supervisió:
Cap de manteniment
administradora.
-Cap de manteniment.
-Supervisió: Administradora.

QUAN?
i

-Responsable medi ambient i personal de
neteja.
-Supervisió: Cap d’estudis ESO-Batx.

Al
llarg
dels
quatre
cursos,
per fases.
Al
llarg
dels
quatre
cursos,
per fases.
Durant
els
4
cursos.

OBJECTIU OPERATIU
2.2 Augmentar les aliances amb empreses i entitats.
RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU: SOTS-DIRECTORA.
INDICADORS DE RESULTATS OBJECTIU 2.2
DESCRIPTORS
1. Nombre de convenis amb empreses i entitats.
2. Nombre d’alumnes en formació dual.
3. Nombre d’assessoraments realitzats.
4. Nombre de reconeixements realitzats.

- Cursos i/o projectes realitzats amb col·laboració d’empreses i/o
entitats externes.
- Nombre d’alumnes en formació DUAL per cicles formatius.
- Nombre d’assessoraments realitzats a empreses i/o entitats
- Nombre de reconeixements realitzats a empreses i/o entitats

RECURSOS
6000,-€
a
reequipaments.
16.000,-€,
a
reequipaments.

càrrec

càrrec

de

de

-Temps del personal de neteja.
-Premi per a la classe
guanyadora (excursió a càrrec
de l’AMPA).

INSTRUMENTS PER A LA
RECOLLIDA DE DADES
- Bases de Dades internes
convenis.
- Aplicatiu qBID DUAL.
- Aplicatiu Gestio Servei FP.
- Aplicatiu Gestio Servei FP.

ESTRATÈGIES
1. Foment de l’FP dual.
2. Foment dels convenis amb empreses per impartir formació al centre i fer un ús social dels espais per aconseguir ingressos.
3. Oferta del servei d’assessorament i reconeixement.

ACTUACIONS

RESPONSABILITAT

QUAN?

RECURSOS
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2.2.1 Creació de la figura d’un coordinador de Servei
Empresa.

Sots-direcció FP.

2.2.2 Difusió del servei a les empreses i/o entitats.

Sots-direcció
Empresa.

FP

/

Coordinador

Servei

Durant els quatre
cursos.
Durant els quatre
cursos.

-Hores de coordinació per al
professor/a responsable.
-Hores de coordinació per al
professor/a responsable

OBJECTIU OPERATIU
RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU: DIRECTORA.
INDICADORS DE RESULTATS OBJECTIU 2.3

2.3 Dissenyar el Pla de Comunicació del centre.
DESCRIPTORS

INSTRUMENTS PER A LA
RECOLLIDA DE DADES

1. Grau de satisfacció respecte a la comunicació
(professorat).

Pregunta 8 de l’enquesta del professorat, de l' 1 al 10:

-Enquesta satisfacció
professorat.

8. Consideres que la informació i els canals de comunicació,
proporcionats per a desenvolupar la teva missió, han estat?...
Pregunta 5 de l’enquesta de satisfacció del PAS, de l'1 al 10 :

2. Grau de satisfacció respecte a la comunicació (PAS).

-Enquesta satisfacció PAS.

La informació i els canals de comunicació, proporcionats per a
desenvolupar la teva missió han estat...

ESTRATÈGIES
1. Creació d’un equip de millora amb responsables de diferents àrees de comunicació.
2. Planificació de formació específica en comunicació per al professorat.

ACTUACIONS

RESPONSABILITAT

QUAN?

RECURSOS

2.3.1 Millora de la pàgina web.

-Coordinació web (webmaster).

Tot el curs.

-Temps per a gestionar web.

2.3.2 Millora de la gestió de les xarxes socials i els medis
de comunicació.

-Coord. Pedagògic/a i Sots-Direcció FP.

Tot el curs.

2.3.3 Millora de la gestió dels blocs dels departaments.

-Coordinació web (webmaster).

Tot el curs.

2.3.4 Establiment d’espais de debat.

-Caps d’Estudis.
-Supervisió: Directora.
- Tutors/es, coordinadors/es, equip directiu.
- Supervisió: Coordinació i-educació.

Tot el curs.

-Temps per a gestionar xarxes
socials.
-Formació per al professorat.
-Possibilitat de contractació d'un
community manager, a càrrec
de despeses de funcionament.
-Temps del professorat per a
gestionar els blocs.
-Formació professorat.
-Temps per a debats.

- Coordinació FCT-Supervisió: Sots-direcció FP.

Tot el curs.

2.3.5 Ús plataforma informàtica com
comunicació amb alumnes i famílies.

a

mitjà

2.3.7 Millora de la gestió de la borsa de treball (FP).

de

Tot el curs.

-Cost de la plataforma (per
alumnat
de
l’Eo-Batx.):
2000€/any aproximadament (a
càrrec de l’alumnat, en el
moment de la matrícula).
-Temps coordinador/a FCT.
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4. CONCRECIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
Les responsabilitats del centre seran distribuïdes tal com està establert al seu organigrama, que és una
informació gràfica del desplegament de les responsabilitats al centre. A les NOFC es reflectiran els criteris i
la concreció organitzativa pedagògica, els criteris d’organització i de formació de grups, els mecanismes
d’acció tutorial, així com totes les funcions i responsabilitats de les persones de l’Institut. L’organització de
l’Institut afavorirà el desplegament del Projecte Educatiu en cadascuna de les àrees i departaments, amb
l’objectiu d’aconseguir la coresponsabilitat en les accions, el treball en equip i l’assoliment dels resultats.
La PGA concretarà cada curs els càrrecs assignats a cada persona, així com les activitats que es duran a
terme. L’estructura organitzativa del centre serà la següent:
1) El Consell Escolar i el Claustre de professors són els òrgans de participació i gestió de l’Institut, i és
en aquestes entitats col·legiades on es continuaran prenent totes les decisions estratègiques del centre
en reunions trimestrals. El Consell Escolar donarà el vist-i-plau a les Programacions Generals Anuals i
les eventuals revisions i modificacions.
2) Els òrgans de govern, dins de l’Equip Directiu, seran els següents: El/la Director/a, el/la Secretari/a,
el/la Cap d’Estudis de l’ESO/Batxillerat, el/la Cap d’Estudis de Formació Professional, la Coordinador/a
Pedagògica, la Sots-Direcció de Formació Professional, l’Administrador/a i el/la d’especial
responsabilitat. Es reuniran setmanalment per fer un seguiment acurat de totes les activitats que es
duen a terme al centre i la coordinació amb l’Administració Educativa. Per aquesta candidatura es
proposen les següents persones per ocupar els òrgans de govern:


Directora: OLGA QUESADA BAIGES. NIF 40.969.433-Q.
Llicenciada amb grau en Filologia Anglogermànica, i professora d’anglès des de fa 30 anys. Des
del curs 1988-1989 ha treballat a l’Institut Esteve Terradas com a tutora, responsable d’activitats
extraescolars, cap del departament de llengües estrangeres, coordinadora de relacions
internacionals i des del curs 2002-2003 fins al 2008-2009 com a coordinadora pedagògica. Des del
curs 2012-2013 ocupa el càrrec de directora.



Secretaria: OLGA ROIG ARNAU. NIF 73.386.412-J.
Graduada Social i professora de Formació i Orientació Laboral des de fa 14 anys, 9 dels quals a
l’Institut Esteve Terradas. Actualment és també professora col·laboradora a l’Institut Obert de
Catalunya, impartint un crèdit de prevenció de riscos. Continuarà un segon mandat com secretària
de l’Institut Esteve Terradas.



Cap d’Estudis ESO/Batxillerat: JOSÉ ANTÓN MESA. NIF 44193089-S.
Llicenciat en Matemàtiques i professor funcionari des del curs 2005-2006. Substitueix Ferran Vidal,
que ha estat Cap d’estudis els últims 14 anys que es jubila a final del curs 2015-2016. Amb
anterioritat ha treballat a l'Institut Europa (Hospitalet) i a l'Institut Joan Oro (Martorell), i al llarg
d’aquests anys ha estat cap de departament 4 cursos, coordinador de prevenció de riscos laborals
1 curs, coordinador amb responsabilitats administratives 1 curs i coordinador d'educació secundaria
1 curs.



Cap d’Estudis Formació Professional: GERMÁN OLLERO IGLESIAS. NIF 44185848-L.
Enginyer Tècnic Industrial especialitzat en Mecànica Industrial, és professor de Mecànica i SEPRO
al nostre institut des de setembre 2008.

Anteriorment havia treballat a l’Institut Lacetània

(Manresa) i a l’Institut Calamot (Gavà), sempre com a tutor de Formació Professional. Substitueix
Jordi Mengual Portero, que ha estat cap d’estudis de Formació Professional els cursos 2012-2013
a 2015-2016.


Coordinadora Pedagògica: MONTSERRAT RIERA PUNTÍ. NIF: 33.944.074-F.
Llicenciada amb grau en Ciències Químiques. Continuarà un segon mandat com a coordinadora
pedagògica. Anteriorment va estar Coordinadora de Medi Ambient del centre des del curs 20062007 fins al 2011-2012. També va ser cap del Departament de Ciències Experimentals (20072008). Imparteix classes de Ciències i Química a l’ESO.



Sots-Directora de Formació Professional: M. CARMEN BRITO RUIZ. NIF: 46616212-L.
Enginyera tècnica en informàtica de gestió. Professora funcionària des del curs 1998-1999, any
que va començar a treballar a l’Institut Esteve Terradas i Illa, com a professora de la família
d’Informàtica i Comunicacions. Amb anterioritat ha treballat a l’Institut Joan Mercader d’Igualada. A
l’Esteve Terradas ha estat cap de departament (4 anys), coordinadora informàtica (6 anys), adjunta
al secretari (1 any) i sots-directora d’FP (5 anys). A més, ha estat formadora de Plans d’Acollida de
la Família d’Informàtica i Comunicacions, de Programació d’unitats formatives en els cicles
formatius d’FP en l’àmbit LOE i del Programa experimental Qualifica’t i Servei d’Assessorament i
Reconeixement. Des del curs 2013-2014, és Coordinadora de la Xarxa Territorial de centres d’FP
Dual i Alternança (Baix Llobregat i BCN Comarques). Continuarà un segon mandat com a sotsdirectora de Formació Professional.



Administradora: FRANCESCA RUBIO MORALES. NIF 37.368.979-M.
Llicenciada en Ciències Físiques. Professora de Matemàtiques des de fa més de 24 anys, amb
anterioritat ha estat cinc anys cap del Departament de Matemàtiques a l’Institut Rafael Casanovas
de Sant Boi de Llobregat i també durant el curs 2011-2012 a l’Institut Esteve Terradas. Ha estat
administradora durant el període 2012-2016 i continuarà un segon mandat.



Coordinador amb especial responsabilitat: FRANCISCO GALISTEO VARO. NIF: 38.421.100-Z.
Va ser secretari adjunt del centre des del curs 2007-2008 fins al curs 2012-2013, durant el qual
vàrem signar un Acord de Coresponsabilitat amb l’Administració, i des de aleshores ha estat
coordinador amb especial responsabilitat. Ha treballat a l’Institut Esteve Terradas durant més de
25 anys com a tècnic especialista en electrònica i professor de Tecnologia a l’ESO. La seva tasca
fonamental com a coordinador d’especial responsabilitat és la de coordinar el manteniment del
centre.

3) Consell de Direcció: Tindrà tres objectius fonamentals: La distribució del lideratge, la coordinació i
cohesió entre l’ESO/Batxillerat i els Cicles Formatius, i la millora de l’eficàcia de la comunicació vertical
i horitzontal. Es reunirà de manera trimestral i tindrà poder de decisió. Estarà presidit pel Director/a, i
estarà constituït per tots els membres de l’Equip Directiu i les següents Coordinacions: 4t ESO,
Batxillerat, Qualitat, Medi Ambient, Riscos Laborals, Informàtica, Identitat Visual, Emprenedoria,
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Relacions Internacionals, Servei-Empresa, la Coordinació de FP (FCT), el /la Coordinador/a LIC i
un/una representant d’Activitats Extraescolars.
4) La Comissió de Qualitat, formada per tot l’Equip Directiu i el/la Coordinador/a de Qualitat, amb
reunions quinzenals on es farà el seguiment dels processos de centre, les auditories interna i externa i
la coordinació amb les xarxes dins del Projecte de Qualitat i Millora Contínua.
5) Blocs d’ESO/Batxillerat i FP, que es reuniran trimestralment per tractar temes específics per àmbits
educatius.
6) Coordinació ESO/Batxillerat i Coordinació d’FP, presidides pels Caps d’Estudis corresponents, i
amb la participació de la Coordinació Pedagògica (ESO/Batxillerat) i la Sots-Direcció d’FP (FP) i els
coordinadors/es de nivell (ESO, Batxillerat i FP) i d’activitats extraescolars. Es reuniran amb periodicitat
setmanal per coordinar actuacions a curt i llarg termini en cadascuna de les etapes.
7) Comissió Pedagògica (ESO/Batxillerat i Cicles Formatius), constituïda pels Caps dels
Departaments Didàctics o Famílies Professionals, amb periodicitat de reunions mensual, on es
discutiran i coordinaran els temes de caire curricular.
8) Equips Docents, presidits per les Coordinacions de Nivell, amb reunions setmanals (ESO) i trimestrals
(Batxillerat, CAS i FP-PFI) per coordinar actuacions amb els alumnes per nivells (ESO/Batxillerat) o
especialitat (FP).
9) Departaments Didàctics, presidits pels seus Caps de Departament i que es trobaran mensualment
per fer el seguiment de les programacions i l’harmonització de criteris, així com per organitzar les
possibles activitats curriculars fora de l’aula, entre d’altres.

10) Comissió d’Atenció a la Diversitat, presidida per la Coordinació Pedagògica i formada pels
Coordinadors/es de l’ESO, l’orientador/a de centre, l’educador/a de la USEE i el/la tutor/a d’aula
d’acollida. Es trobaran mensualment per fer un seguiment de l’alumnat amb necessitats específiques.
11) Coordinacions específiques: Informàtica, Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient, Identitat
Visual, Relacions Internacionals i Servei-Empresa (nova creació). Tots ells reportaran trimestralment a
l’Equip Directiu i al claustre. informant-lo de les actuacions que es duguin a terme en els seus àmbits.
12) Coordinador/a Lingüístic/a i d’Interculturalitat i Cohesió Social (LIC):

Coordinarà també les

actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el centre duu a terme per
facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.
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5. PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN LA VIDA ESCOLAR
L’estructura organitzativa del centre pretén situar el Projecte Educatiu en l’eix vertebrador de la gestió de
l’Institut. Vol promoure la participació de les persones que formen part de la comunitat educativa en la
gestió del centre a través del lideratge distribuït, potenciant els canals de reflexió i de participació, i fent-les
coresponsables de la línia estratègica del centre.
Els nostres alumnes són el motiu principal de la nostra tasca. Per tant, no cal dir que seran el centre i els
protagonistes de totes les activitats que es duguin a terme a l’Institut. A més de la participació en el
Consell Escolar, disposen d’un representant delegat per classe i s’organitzen en la Comissió de Delegats.
També tenen veu a través de les enquestes i els canals previstos de reclamació i suggeriments, i per
descomptat en la possibilitat d’adreçar-se a qualsevol membre de la comunitat educativa en tot moment.
La participació dels pares, mares i responsables dels alumnes, com a principals responsables de la
formació i educació dels seus fills i filles, es garanteix a través de la seva presència en tots els òrgans en
que està legalment establerta i a través de l’AMPA. A més a més, a través de la carta de compromís
educatiu a l’ESO, aquesta participació adquireix un fort sentit de compromís que serà estretament seguit
pels tutors i tutores, sensibilitzant les famílies sobre la importància del fet educatiu i, en definitiva, millorant
la comunicació i la col·laboració entre el professorat, l’alumnat i les seves famílies.
Tal com es planteja en el Decret d’Autonomia dels Centres Educatius, ens situarem en un context de
comunitat educativa amb un lideratge fort i distribuït de la Direcció del centre, el qual contribuirà a
l’enfortiment institucional del nostre Institut. S’exercirà una Direcció compartida i participativa per
incrementar fins als nivells més alts l’aportació de cada persona als resultats que persegueix el centre
educatiu. Per aquesta raó es proposa:


Fomentar la col·laboració amb l’Administració Educativa, l’Ajuntament de Cornellà, els Instituts de
Ciències de l’Educació (ICE), els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) i els centres educatius i
culturals de la ciutat.



Incloure en la programació educativa de l’Institut, sempre que sigui possible, la utilització dels recursos
i activitats de les institucions.



Facilitar la participació de l’Institut en activitats ciutadanes.



Facilitar la utilització pública de l’edifici i de les instal·lacions i equipaments de l’Institut per a que, a
través d’acords amb l’Administració local, puguin realitzar-se activitats formatives i culturals adreçades
a la població en general sense ànim de lucre i amb finalitats d’interès social.



Promoure l’establiment de convenis amb l’Administració local, amb les Universitats i amb les
organitzacions sindicals i empresarials per tal de facilitar la transició de l’alumnat de l’escola al món
laboral.
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6. MECANISMES DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Per assolir els objectius educatius previstos és fonamental garantir el diàleg i la participació de tota la
comunitat educativa. Per això l’Equip Directiu ha d’utilitzar mecanismes eficaços de difusió i comunicació
de les accions de direcció i coordinació. En un centre de la complexitat del nostre, la fluïdesa de la
comunicació no és tasca fàcil. El seu bon funcionament depèn en bona part de la coordinació de les
accions, i per coordinar actuacions ha d’haver una molt bona comunicació interna. Malgrat comptar amb un
procediment de Procediment de Comunicació Interna5, a l’autoavaluació e2cat que es va realitzar amb el
Consell de Direcció es va considerar, com ja s’ha comentat, que la comunicació era un punt molt feble al
nostre institut. I és per aquest motiu que per al període 2016-2020 ens plantegem redactar un Pla de
Comunicació de Centre per millorar la difusió de la informació, tant de dalt a baix, com de baix a dalt i de
manera transversal. A banda de les actuacions previstes dintre de l’objectiu operatiu 2.3 (Dissenyar el Pla
de Comunicació de Centre), es continuaran desplegant les següents accions:


Enquestes anuals de satisfacció de totes les parts i grups d’interès6.



Comunicació personal de l’Equip Directiu de la missió, visió i valors del centre al professorat nouvingut
a través de l’acollida específica que es realitza a l’inici de cada curs. També a través de la web, guies
internes i el Projecte de Centre.



Reunions amb famílies d’alumnes, també amb alumnes de les etapes post-obligatòries de Batxillerat i
Cicles Formatius de Grau Mitjà.



Sistema de queixes i suggeriments.



Bloc a la pàgina web per comunicar-se amb l’alumnat de FP.



Reunions trimestrals amb representants de l’alumnat.



Actualització constant de la informació a la pàgina web de l’Institut.



Horaris d’atenció al públic a la pàgina web de l’Institut.



Tríptics informatius.



Revista EsTeVa.



Jornades de portes obertes.



Reunions establertes dins de l’estructura organitzativa del centre.



Informació dels aspectes més rellevants i els nous projectes duts a terme durant l’any escolar en el
claustre de final de curs.



Aparicions esporàdiques en mitjans locals (Ràdio Cornellà, Revista El Far).



Avaluació a les reunions setmanals de l’Equip Directiu del desplegament de les activitats del centre.

5

Procediment nº 34: PR-Q-553-T-01-ET. Consultable a la web del centre, dins dels documents de Qualitat:
http://www.iesesteveterradas.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=536&Itemid=445
6
Es
pot
trobar
un
exemplar
de
totes
les
enquestes
del
centre
a
l’enllaç
http://www.iesesteveterradas.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=538&Itemid=447
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7. SISTEMA D’INDICADORS PER MESURAR L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ
El sistema d’indicadors per avaluar la funció directiva ens ha d’oferir una perspectiva del funcionament i els
resultats del centre. Aquests indicadors inclouran informació de resultats acadèmics, de context,
d’aplicació de les activitats i de recursos. La informació referida a aquest conjunt de variables s’actualitzarà
cada curs escolar i servirà per analitzar l’evolució del centre i fer els reajustaments necessaris en funció
dels resultats o grau d’aplicació i impacte anuals assolits. D’aquesta manera garantirem el cicle de la
millora contínua.
Es faran servir quatre tipus de graelles diferents, que es poden trobar als annexes:
1) Quadre d’indicadors7, que s’han prioritzat en el Projecte de Direcció, amb els punts de partida de
cada indicador i la planificació de la millora d’un 10% en els quatre anys de mandat fins a arribar a
l’objectiu final. (Annex 10.3).
2) Quadre de seguiment anual de resultats acadèmics i de context, on es recollirà l’índex de
millora anual. (Annex 10.4).
3) Fitxa de seguiment d’una activitat amb indicadors de procés (grau d’aplicació, qualitat de
l’execució i grau d’impacte). (Exemple a l’annex 10.5).
4) Quadre resum de resultats d’aplicació anual de les activitats. (Annex 10.6).
5) Quadre d’indicadors de recursos. (Exemple a l’annex 10.7).

8. AVALUACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES
Tots els processos del sistema de gestió, així com els objectius del Projecte de Direcció, es revisaran en
dues auditories anuals, una interna i una externa. A final de cada curs s’avaluarà el Projecte de Direcció a
través de la revisió de la Programació General Anual. Es revisaran per part de la Direcció tots els
processos i objectius de centre i l’aplicació del Projecte. S’avaluaran el grau d’acompliment dels objectius i
el grau de millora. Per realitzar aquesta avaluació l’Equip Directiu analitzarà la següent documentació, que
serà aportada pel seu responsable:


Resultats acadèmics i de context anuals (Annex 10.4, quadre seguiment anual de resultats
acadèmics i de context).



Síntesi d’aplicació de cadascuna de les activitats realitzades per a cada estratègia (Annex
10.5, fitxa de seguiment d’una activitat, indicadors de l’autoavaluació).



Síntesi d’aplicació anual de totes les activitats (Annex 10.6, quadre resum de resultats de
l’aplicació anual de les activitats).



Quadre seguiment anual eficàcia i impacte de la utilització dels recursos (Annex 10.7, quadre
d’indicadors de recursos).

7

Els punts de partida s’han calculat amb la mitjana dels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. Els resultats del
2015-2016 no s’han inclòs per no estar disponibles en el moment de redactar aquest projecte.
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De les revisions anuals en sortiran propostes de millora.

Dels resultats obtinguts s’informarà a la

comunitat educativa i a l’Administració. Aproximadament el mes d’octubre del curs següent, tant bon punt
la memòria anual estigui elaborada, s’informarà al Claustre de tots els resultats del curs anterior, i es
posaran a la seva consideració tant els objectius com les propostes de millora per al curs que comença. La
Direcció del centre rendirà també comptes al Consell Escolar, informant-lo dels resultats del curs anterior
també aproximadament el mes d’octubre. Els resultats dels processos seran públics a través de la web de
l’Institut per tal d’aportar transparència democràtica a la gestió. Finalment, les millores seran elaborades i
plasmades en la Programació General Anual per al següent curs.
Per l’avaluació de la responsabilitat de l’exercici de la Direcció al final del mandat s’avaluaran els
resultats dels indicadors establerts al Projecte de Direcció. Les dades seran comunicades al professorat en
un Claustre extraordinari a final de curs, així com al Consell Escolar també en una reunió extraordinària
de final de mandat. Es faran servir els quadres Síntesi d’Aplicació Final, Síntesi Anual i Final i Síntesi
Indicadors de Resultats que es poden trobar a l’annex 10.8.

9. ESQUEMA PGA: SÍNTESI DE LA SEVA CONCRECIÓ A 1 ANY
La Programació General Anual és la concreció anual del Projecte de Direcció, i per extensió del Projecte
Educatiu de centre. A continuació es mostra el disseny d’una Programació General Anual, que seguirà el
cicle de la millora contínua: Plan, Do, Check, Act (PDCA).
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CARACTERÍSTIQUES I
SITUACIÓ CENTRE I
ENTORN: DIAGNOSI

Projecte de
Direcció

ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT

PROGRAMACIÓ
GENERAL ANUAL
DE CENTRE

CONCRECIÓ
DE FUNCIONS
EN
L'ORGANITZACIÓ GENERAL

CALENDARIS

REGULACIÓ
SUBSTITUCIÓ
PROFESSORAT

SERVEIS
ESCOLARS

PLA DE
FORMACIÓ DE
CENTRE

RELACIONS
EXTERNES

ORGANITZACIÓ
CURRICULAR

ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT

ACCIÓ
TUTORIAL

PARTICIPACIÓ
EN
PROJECTES I
XARXES

Organigrama

Calendari
escolar i horari
general del
centre

Guàrdies i
vigilàncies de
pati

Biblioteca

Activitats de
formació

Comissió
coordinació
primària/
secundària

Activitats d'aula
(ESO/Batx/CF)

Criteris de
distribució de
l'alumnat

Distribució
tutories

Qualitat i
Millora
Contínua (xarxa
E4)

Òrgans de
govern i
coordinació

Activitats
extraescolars

AMPA

Activitats fora
de l'aula (ESO/
Batx/CF)

Aula d'acollida

Pla Acció
Tutorial

NOFC
OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

1. Millorar
resultats
acadèmics i
cohesió social

2. Fomentar
l'excel·lència

INDICADORS

1.1 Millorar el
resultat de les
competències
bàsiques a 4t
ESO

1.2 Millorar
l'èxit dels
alumnes a
Batxillerat

Índex d'alumnes amb
resultats situats en les
franges mitjana-alta i alta:
1. Competència
lingüística: llengua
catalana
2. Competència
lingüística: llengua
castellana
3. Competència
lingüística: llengua
anglesa
4. Competència
matemàtica
5. Índex d'alumnes que es
graduen en Batxillerat
6. Índex d'alumnes que
superen la Prova d'Accés
a la Universitat (PAU)

1.3 Millorar
l'índex de
graduats en
CCFF de grau
mitjà

7. Índex de graduats en
CCFF grau mitjà

1.4 Millorar
l'índex de
graduats en
CCFF de grau
superior

8. Índex de graduats en
CCFF grau superior

1.5 Disminuir
l'absentisme i
l'abandonament
a CCFF

Estratègies

9. Índex d'absentisme en
l'ensenyament postobligatori: Alumnat CCFF
grau mitjà
10. Índex d'absentisme en
l'ensenyament postobligatori: Alumnat CCFF
grau superior
11. Índex d'abandonament
alumnat PFI

Reunions
òrgans de
govern i
coordinació

Tutories

OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

Bar/menjador

Vincles i
composició
equips i
comissions

Reunions
generals i
avaluacions

Guàrdies i
substitucions

2.1 Millorar
l'eficiència
energètica del
centre

12. Consum de gas: m3/
alumne
13. Consum d'electricitat:
Kwh/ alumne

2.2 Augmentar
les aliances
amb empreses i
entitats

14. Nº de convenis amb
empreses i entitats
15. Nº d'alumnes en
formació dual
16. Nº d'assessoraments
realitzats
17. Nº de reconeixements
realitzats

2.3 Dissenyar el
Pla de
Comunicació
del centre

18. Grau de satisfacció
respecte a la comunicació
(professorat)
19. Grau de satisfacció
respecte a la comunicació
(PAS)

RECURSOS
-Humans
-Temporals i
organitzatius
-Materials
-Pressupostaris

SEGUIMENT I
CONTROL
-Seguiment trimestral
de les actuacions
previstes
-Dues auditories
sistema de gestió
-Revisió final per la
Direcció (juliol)

Estratègies

S'han de fer
modificacions per
al curs següent?

Actuacions

Actuacions

Reunions amb
les famílies

Aula oberta

Mediació

Ajuntament

USEE

Sharing to
Learn

Serveis
educatius

Coeducació

Empreses i
entitats

FP Dual

Activitats
culturals entorn

Innova FP

Ràdio i premsa
local

Projectes
Erasmus+

D'on els
treurem?

OBJECTIUS AMB
INDICADORS
D'AVALUACIÓ
-De resultats
acadèmics
-De context
-D'aplicació
d'activitats
-De recursos

-Administració
-Projectes d'Innovació
-Aliances (AMPA,
entitats, empreses ...)
-Addicionals per
acords de
coresponsabilitat

AVALUACIÓ I
RETIMENT DE
COMPTES
Memòria anual

Escoles Verdes

DIFUSIÓ
COMUNITAT
EDUCATIVA

10. DOCUMENTACIÓ ANNEXA
10.1 Anàlisi de l’evolució dels indicadors del projecte de direcció corresponent al període
2012-2016.
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10.2 Resum autoavaluació e2cat.
EIX 1 Lideratge i estratègia

APARTAT 1.1 Lideratge
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8

Punts forts
Retiment de comptes i transparència
Coordinació amb centres de primària
Gestió de centre respectuós amb les persones
Ampli suport al model de gestió
Alt nombre d’objectius aconseguits
Alta coresponsabilitat de les persones amb la gestió
Equips de millora
Implicació en projectes externs
Equip directiu proper
Determinar les necessitats d’ alumnat i famílies de l’ ESO-BTX
Lideratge distribuït (coordinacions)
Interès per la millora

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Podem millorar el reciclatge
No es coneix el potencial de les persones, manquen eines
No totes les persones gestionen amb el model decidit
Resistència a l’aplicació del sistema de gestió
Manca de concreció dels objectius de futur de la FP
Poques persones interessades en la gestió
Falta debat de temes importants
Els líders no són motivadors

APARTAT 1.2 Estratègia
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Punts forts
El Centre s’adapta a la necessitat de l’entorn
S’afavoreix el treball en grup per assolir els objectius
Experiència en planificació estratègica
Retiment de comptes
Institut obert a nous reptes
El Centre comunica i potencia els seus trets diferencials
Estratègies d’acord amb les necessitats dels alumnes i les famílies
Millora 4 anys en cadascun dels objectius

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Les estratègies del Departament d’Ensenyament no sempre estan alineades amb el Centre
Millora de la comunicació
Falten eixos estratègics per millorar la FP
Faltes estratègies per motivar al personal docent
Falten estratègies per executar millores en funció dels resultats
Falten estratègies per demanar recursos
Es pot potenciar la incorporació de les noves tecnologies com a eines pedagògiques. Cal motivar el
professorat per al seu ús
Estratègies per difondre millor els estudis (Màrqueting)
No hi ha estratègia de millora de creativitat i innovació
Espai de debat
Estratègia per implicar agents externs

APARTAT 1.3 Organització
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

Ordre
1
2

Punts forts
Estan ben definides les responsabilitats de les persones
Organització per elaborar pressupost ben dissenyat, transparència
Segons les necessitats es creen coordinacions i equips de millora
L’estructura de la organització
Acollida del professorat nou
Es revisa i es té en compte la opinió dels grups d’interès
Organigrama clar

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Sobrecàrrega de les persones, repartició de responsabilitats
Millora de la circulació de l’alumnat a l’institut
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3
4
5
6
7
8
9

Millorar manteniment i neteja
Millora dels horaris de bar
Cal millorar el coneixement ESO-BTX
Compartir i detectar bones pràctiques internes
Cal organitzar espais de debat
Adaptar l’horari del professorat en funció de les responsabilitats
Reduir els aplicatius informàtics

APARTAT 1.4 Comunicació
Ordre
1
2
3
4
5
6

Punts forts
Bona comunicació informal, de passadís
Bona implantació e les TIC
Assegurament de la Comunicació clau del Centre
Web oberta amb tota la informació actualitzada
Bona presència en medis externs
Bona comunicació amb famílies i empreses

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Falta Pla de Comunicació
Manca resposta a les comunicacions, falta feedback
Manca d’espais de reunió amb pares
Millorar la atenció als claustres
Millorar la comunicació inter-departamental
Els mitjans de comunicació dels alumnes evolucionen més ràpid que els nostres
Imatge corporativa
Excés d’informació
Poca velocitat-qualitat d’internet
Ús inadequat de les TIC per part de l’alumnat
Establir estratègies d’ús de les TIC pels alumnes
Reticència a expressar opinions crítiques
Establir espais de debat
Falta comunicació amb exprofessor i exalumnes

EIX 2 gestió de persones

APARTAT 2.1 Formació i competència
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Punts forts
Benchmarking extern
Memòries dels Departaments inclouen detecció de necessitats de formació
El Centre afavoreix els projectes i les activitats d’innovació
Al centre es promou la formació externa
Es te en compte la competència de les persones per assignar càrrecs
Desplegament de projectes a iniciativa del professorat alineats amb l’estratègia del centre
Personal motivat amb la formació
Acord amb l’EOI

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Falta de recursos per a fer formació
Falta formació
Costa transmetre la formació rebuda al Centre
Avaluar l’eficàcia de la formació rebuda
Falta formació en lideratge en la gestió de les persones en l’equip directiu
Potenciar la formació del professorat i PAS
No es recull la formació i coneixement del professorat
Fomentar estratègies per a formar l’equip directiu
Manca definir els perfils professionals
Manca adequació dels perfils professionals per a desenvolupar la tasca docent
Cal millorar la compatibilitat horària de la formació, ha de ser gratuïta i pròxima

APARTAT 2.2 Alineament
Ordre
1
2
3
4
5
6

Punts forts
Les persones del Centre són ambaixadores del Centre
Molta participació en equips de millora
S’assumeixen responsabilitats mes enllà
Elevat grau d’implicació
Alt grau d’informació
Integració ràpida del personal nou
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7
8

Planificació i seguiment dels objectius a nivell de Departaments
Gran participació de les famílies en les activitats del centre a nivell ESO

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10

Ordre
1
2
3
4
5
6
7

S’aprofita poc el talent de les persones per innovar
Cal fomentar la participació en idees i suggeriments
Cal millorar el coneixement sobre la missió i valors del Centre
Hi ha grups d’interès que desconeixen missió, visió i valors del Centre. Sobretot a la FP
No tot el professorat està alineat amb el Centre
Millorar la repartició en els equips
Tenim molts objectius, no tots estan alineats amb la visió del centre

APARTAT 2.3 Participació
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punts forts
El Centre compta amb suports externs i aliances per a dur a terme la seva missió
Hi ha gran interès per augmentar la participació dels pares i alumnes
Es fomenta la implicació en activitats fora del Centre
Es facilita la mobilitat externa (empreses...)
Es fomenta la participació en àmbits d’interès personal relacionats amb el Centre
Es comparteixen instal·lacions amb entitats de l’entorn
Participació en xarxes d’innovació
El lideratge és democràtic
Es promouen activitats on participen alumnes i professorat de diferents nivells

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10

Ordre
1
2
3
4
5

Falten espais per debatre
Can incentivar l’intercanvi d’experiències
Manca conscienciació en la participació
Cal recollir dades de participació (assistència...)
La sobrecàrrega fa que es participi menys del que es voldria

APARTAT 2.4 Reconeixement
Ordre
1
2
3
4

Punts forts
Es reconeixen públicament els esforços del professorat
Es mesura la satisfacció i es treballa per millorar-la
Tenim un alumnat molt agraït
Reconeixement de les empreses i ONG

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10

Ordre
1
2
3
4
5
6
7

Cal fomentar el reconeixement
Falta reconeixement per part del companys
Cal millorar el reconeixement als ex-companys
No es coneix la motivació del personal
La manca de reconeixement oficial limita la implicació de les persones
Incentivar les persones que participen en projectes
Establir mecanismes de reconeixement creatius

EIX 3 gestió de recursos

APARTAT 3.1 Econòmics
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ordre
1
2
3
4

Punts forts
Obtenim recursos externs
Tenim un bon retiment de comptes i transparència
Bona gestió dels recursos en els departaments
Bon registre de proveïdors
Es fa l’inventari a les memòries del Departament
Hi ha criteris consensuats de repartiment dels recursos econòmics
Descentralització de les compres a nivell de Cap de Departament
Control sistemàtic de la despesa
Inventari detallat

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Ajustar el consum
No es pot mesurar el cost de la no qualitat
Cal treballar més la coresponsabilitat en la despesa per part de l’alumnat
Manca estratègia per millorar els recursos que obtenim de l’administració
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5
6
7

No revisem periòdicament els coeficients d’assignació econòmica
Falta plans d’inversió a mig-llarg termini
Cal millorar els criteris de compra

APARTAT 3.2 Materials i Tecnològics
Ordre
1
2
3
4
5

Punts forts
Ús de les noves tecnologies a les aules
Sistema de gestió de proveïdors
Optimització de recursos en general, sobretot per part dels Caps de Departament
Reutilització dels materials
Implicació del Departament d’Informàtica en el manteniment i allargament de la vida útil dels equips

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Revisió del Pla de Manteniment
Calefacció poc eficaç
Cal unificar criteris de compres
Cal millorar l’eficiència de les despeses, llum aigua, energia, aïllaments
Millorar els accessos
Millorar la gestió de la ocupació de l’edifici
Cal millorar la política de reassignació d’equips
Falta personal a COINF
Millorar el manteniment i la neteja
Millorar la dotació d’algunes aules a la ESO

APARTAT 3.3 Seguretat i Medi Ambient
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

Punts forts
Sensibilització M.A
Tenim punts de recollida de residus
Tenim coordinacions de seguretat i medi ambient
Accions formatives envers els alumnes: salut, seguretat, medi ambient
Tenim un bon Pla d’emergència
Control periòdic d’elements de seguretat
Els alumnes disposen de recursos per a la consulta personal en l’àrea de salut

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

No hi ha política d’estalvi energètic
Millorar l’actuació de l’alumnat amb bones pràctiques medi ambientals
Millora la eliminació de residus i l’impacte visual
Millora dels patis
Millorar la gestió de residus a les famílies industrials
Falten espais
Millorar la ventilació
Falta sortida d’emergència a la segona planta de cicles
Timbre estrident
Falten punts de reciclatge
Ajustar la calefacció
Falten rutes alternatives d’evacuació (sala d’actes)
Barreres arquitectòniques
Formació en primers auxilis i desfibril·lador
Incorporar un sistema de megafonia

APARTAT 3.4 Informació i Coneixement
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Punts forts
Recuperació de dades i informació documentada
Canals d’informació eficients
Hi ha molts ordinadors connectats a internet
El treball de gestió dels departaments que afavoreix la gestió del coneixement
Plans d’acollida
Moodle
Tot està penjat a la web
Resultats clau a la web
Memòries dels Departaments
Jornades de portes obertes
Tenim biblioteca pública integrada al Centre

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10

Ordre
1

Velocitat d’internet i estabilitat
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2
3
4
5
6

Manca de sensibilitat cultural a la FP
Cal potenciar el treball cooperatiu
Hi ha massa informació i dispersió a vegades costa trobar-la
Falta un arxiu històric del Centre
Cal garantir el control de tot el sistema informàtic del Centre

EIX 4 Interacció amb els grups d’interès i l’entorn

APARTAT 4.1 Orientació als grups d’interès
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punts forts
Participació projectes municipals i a nivell de Catalunya (rius, .... )
Participació en projectes d’innovació amb empreses
Contacte amb ex alumnes i empreses que faciliten la inserció. Borsa de treball
Bona orientació professional i acadèmica
Bona coordinació amb escoles de primària
Foment de certificació d’alumnes en llengües estrangeres i informàtica
Catàleg de serveis a empreses
Foment de projectes d’emprenedoria pels alumnes amb una coordinació
Trobades amb els pares a l’ESO, Nadal, concerts

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Obrir l’escola a la població
Integrar a les programacions les innovacions
Dificultats per transmetre informació a les famílies
Millorar la informació per la orientació als pares
Desconeixement de la inserció dels alumnes ESO-BTX
Millorar la comunicació amb els grups d’interès
Fomentar la col·laboració dels pares
Crear una fundació
Millorar la integració dels pares

APARTAT 4.2 Aliances
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ordre
1
2
3
4
5
6

Punts forts
Molt bones aliances amb empreses líders
Bona implantació de la FP Dual
Tasca dels tutors a les empreses
FCT estranger
Col·laboració amb centres estrangers per a fer intercanvis amb alumnes
Col·laboració amb organismes oficials, Ajuntament, Generalitat, Mossos, Policia Local
Biblioteca pública, gestió professional
La coordinació d’identitat visual del Centre fa tasques per a altres escoles
Es lloguen espais al Centre per a formació reglada i contínua
Participació en xarxes
Pràctiques al laboratoris de ciències d’alumnes de primària
Participació al Pla Català de l’esport
Dinamització de trobades esportives de primària
Assessorament i reconeixement a empreses
Acollida d’alumnes de Màster i amb altres Centres
Organització de les jornades d’orientació acadèmica i professional a Cornellà
Organització de les jornades d’FP a “Cornella Fem Ponts”
Centre organitzador del campionat Catskills
Cornellà valors
Conveni de col·laboració UOC i IOC
Organització de la jornada tècnica d’informàtica professional de Catalunya

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Inseguretat i jurídica a la implantació d’PF dual
Cal informar les empreses d’FCT de la FP dual
No tenim equips federats per a participar en competicions oficials
Potenciar la relació amb les universitats
Aconseguir material de les empreses col·laboradores
Cal saber quins són els socis clau per cada branca professional

APARTAT 4.3 Responsabilitat Social
Ordre
1

Punts forts
Col·laboració amb ONGs, casals d’avis
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2
3
4
5
6
7
8
9

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Es treballa la cohesió social i multicultural
Treball de les Aules Netes
Estratègia per evitat l’abandonament
Es potència la igualtat de gènere
Cornellà valors
Cessió d’espais
Escola verda
Extraescolars a FP

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Millorar la difusió dels valors del Centre
Millorar la responsabilitat dels alumnes en la neteja
Millorar la comunicació de les accions de responsabilitat social
Conscienciar més en: consum energètic, aigua i soroll (medi ambient....)
Pla de sostenibilitat
Millorar la implantació del Projecte Lingüístic
Millorar la participació dels alumnes en els projectes del centre
Conscienciar a les empreses que reben alumnes FCT sobre la salut laboral
Problemes de massificació i costa atendre la diversitat
Cal afavorir l’intercanvi d’alumnes, nacional i internacional
Aconseguir que la marca ET sigui exemple de responsabilitat....

APARTAT 4.4 Innovació
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

Ordre
1
2
3
4
5

Punts forts
Xarxa innova FP, emprenedoria, premis Innobaix
Revista del metall a fabricació mecànica
Participació en xarxes
Festes al Centre
Projecte de mediació, coeducació, sharing to learn, llibres digitals, Ieducació.....
Implantació de la FP Dual
Actitud positiva per a participar en innovacions

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Cal definir els camps d’innovació a treballar
Compartir exemples de metodologies a l’aula
Incloure la innovació als currículums
Aprofitar el potencial de la FP per a fer innovació
No disposem d’un Pla d’innovació

EIX 5 Servei d’ensenyament aprenentatge

APARTAT 5.1 Identificació de necessitats educatives
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ordre
1
2
3
4
5

Punts forts
Informació per la FP a la web
Es tenen en compte les necessitats de les empreses
Adaptació del currículum a les necessitats
PAT
Benchmarking FP
Tenim grups d’adaptació curricular
Procés d’acollida de l’alumnat i avaluació inicial
Comunicació amb els centres de primària i en les diferents etapes
Tenim en compte els resultats acadèmics anteriors
Prova de nivell inicial a la FP
Enquestes d’activitats extraescolars a FP
Setmana d’orientació acadèmica i professional a la FP
Bon traspàs d’informació tutorial, curs a curs
FD dual, ens adaptem a les necessitats de les empreses
Jornada d’FP bianual
Tractament de la diversitat

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Provisionalitat legislativa
Cal millorar el traspàs d’informació ESO-CICLES
Manca de suport extern pels alumnes amb NEE a la FP
Manca informació dels exalumnes, cal feedback (BTX).
Impacte positiu de les avaluacions sobre l’alumnat
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6
7
8

Falta disponibilitat horària per atendre la diversitat
Millorar el tractament de la diversitat
Detectar els canvis de l’entorn

APARTAT 5.2 Planificació i disseny de metodologies i activitats
formatives
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ordre
1
2
3
4
5
6
7

Punts forts
Desenvolupament de les programacions del Centre fins al tercer nivell de concreció
Planificació de sortides curriculars anuals
Borsa de material per a alumnes amb necessitats econòmiques
Suport d’alumnes de BTX a alumnes de cursos de l’ESO
Control del seguiment de les programacions FP i ESO-BTX-CAS
Implantació del sistema de gestió
Participació en activitats d’innovació pedagògica
Suport digital per l’aprenentatge a tot el Centre
Empresa simulada a administració excel·lent
Participació en concursos
Projectes transversals Inter departamentals
Aules netes

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Cal digitalitzar tot el material que es dona als alumnes
Cal millorar l’adaptació de les programacions a la diversitat de l’aula
Manca d’estratègies pe motivar els alumnes
Millorar el treball per competències FP i ESO-BTX
Incorporació de aprenentatge cooperatiu, mòbil i tauletes a les classes i mètode de treball de classe
inversa
Falten recursos per desenvolupar millor el currículum
Cal planificar la recuperació de les UF suspeses a la FP en alguns departaments

APARTAT 5.3 Desplegament de l’ensenyament i avaluació de
l’aprenentatge
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ordre
1
2
3
4
5
6

Punts forts
Memòria dels Departaments a final de curs
Servei de Mediació establert per a resoldre conflictes
Bona gestió en coeducació i el sistema d’avaluació
Tots els alumnes d’ESO fan pràctiques al laboratori de ciències
A la FP es potència més la pràctica que de la teoria
Avaluació inicial com a mètode ràpid de retroalimentació.
Programacions consensuades i establertes i que es fan servir
Acollida de l’alumnat nouvingut
Planificació d’equips docents abans de començar el curs
Planificació d’equips docents abans de començar el curs
Servei de dinamització de patis
Ús de l’hort a l’aula oberta i PFI de jardineria com a eina didàctica
Activitats transversals de fabricació mecànica
Potenciació de xerrades d’especialistes a diferents àrees
Foment del voluntariat lingüístic
Coaching a alumnes poc motivats

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Cal revisar els criteris d’avaluació dels alumnes de diversitat
Millora dels espais i entorn per complir amb les finalitats educatives
Harmonització de criteris d’avaluació
Falten aules per a fer desdoblaments
Avaluar per competències
Fomentar el treball per projectes

APARTAT 5.4 Acció tutorial i orientació
Ordre
1
2
3
4

Ordre
1

Punts forts
El centre disposa de recursos externs (Unportal...) i interns per a fer la orientació a ESO-BTX
Jornada d’orientació acadèmica i professional FP
Bon seguiment tutorial ESO-BTX
Dia de l’ex-alumne a informàtica

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Millora del seguiment tutorial FP i l’acció tutorial FP i ESO-BTX
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Millorar la comunicació
Avaluació del PAT, fer enquestes
Calen eines per als tutors per a desenvolupar la seva tasca (formació, hores, ....)
El Pla de formació del Centre no inclou formació als tutors
Millora del PAT
Millorar el contacte amb exalumnes
Millorar el seguiment acadèmic exalumnes al BTX
Hi ha tutors que tenen poques hores de classe amb els seus alumnes
Fer co-tutories, dos tutors per aula

EIX 6 Resultats

APARTAT 6.1.1 Resultats Pla Estratègic
Ordre
1
2
3
4

Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punts forts
El centre disposa de recursos externs (Unportal...) i interns per a fer la orientació a ESO-BTX
Jornada d’orientació acadèmica i professional FP
Bon seguiment tutorial ESO-BTX
Dia de l’ex-alumne a informàtica

Punts febles o àrees de millora
Valora 1 a 10
Millora del seguiment tutorial FP i l’acció tutorial FP i ESO-BTX
Millorar la comunicació
Avaluació del PAT, fer enquestes
Calen eines per als tutors per a desenvolupar la seva tasca ( formació, hores, .... )
El Pla de formació del Centre no inclou formació als tutors
Millora del PAT
Millorar el contacte amb exalumnes
Millorar el seguiment acadèmic exalumnes al BTX
Hi ha tutors que tenen poques hores de classe amb els seus alumnes
Fer co-tutories, dos tutors per aula

APARTAT 6.1.2 Resultats claus del centre
Ordre
1
2
3
4
5
6
7

Ordre
1
2
3
4

Punts forts
Llibreta de l’equip directiu
Nombre de certificacions ISO, e2cat
Molt bones aliances i de relació amb les empreses
Reconeixement extern
Valoració del Consell Escolar
Gestió econòmica del Centre
Publicitat dels resultats clau

Punts febles o àrees de millora
% alumnes que superen 2n de BTX
Formació del professorat
Millorar resultats en anglès i matemàtiques
Millorar l’expressió escrita en català

APARTAT 6.2.1 Resultats de procés
Ordre
1
2
3

Ordre
1
2
3

Punts forts
Benchmarking
Baixa conflictivitat
Manual d’indicadors (control dels processos)

Punts febles o àrees de millora
Control de les activitats complementàries i extraescolars
Control de les bones pràctiques
Millorar la gestió de les emergències, gestió ambiental, de manteniment i neteja

APARTAT 6.2.2 Resultats de la gestió de les persones
Ordre
1
2
3
4

Ordre
1
2

Punts forts
Gran nombre de persones implicades en la gestió del Centre
Servei de mediació
Baix absentisme del professorat
Alt índex de fidelització de les persones

Punts febles o àrees de millora
Manquen eines per millorar els reconeixement de les persones
Manquen eines per fer fora els dolents
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3
4
5

Millorar la satisfacció del PAS
Definició de perfils professionals
Millorar l’acollida dels alumnes

APARTAT 6.2.3 Resultats econòmics i sostenibilitat
Ordre
1
2
3
4

Ordre
1
2
3
4
5

Punts forts
Escola Verda
Lloguer d’espais
Sistema de repartiment dels reequipaments
Biblioteca pública dins del Centre

Punts febles o àrees de millora
Obtenció d’ingressos
Cal millorar la gestió de residus
Reducció dels consums
No tenim pressupost dedicat a innovació
Pla millora de les instal·lacions
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10.3 Quadre d’indicadors de resultats acadèmics i de context període 2016-2020 .
QUADRE D’INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS I DE CONTEXT 2016-2020
INDICADORS OBJECTIU 1:
ACADÈMICS I COHESIÓ SOCIAL

MILLORAR

RESULTATS

Punt
inicial
(mitjana
cursos
‘12-‘13,
‘13-‘14,
‘14-‘15)

Objectiu
millora
10%

p1

Objectiu
final 2020

p2

a
1r curs

d1

a
2n curs

d2

a
3r curs

d3

a
4t
curs

d4

1. Índex d’alumnes amb resultats situats en les franges mitjana-alta
i alta. Competència lingüística: llengua catalana.

75%

83%

8

80%

5

76%

1

77%

1

78%

1

80%

2

2. Índex d’alumnes amb resultats situats en les franges mitjana-alta i
alta. Competència lingüística: llengua castellana.

81%

89%

8

86%

5

82%

1

83%

1

84%

1

86%

2

3. Índex d’alumnes amb resultats situats en les franges mitjana-alta i
alta. Competència lingüística: llengua anglesa.

51%

56%

5

61%

10

54%

3

57%

3

59%

2

61%

2

58%

64%

6

65%

7

59%

1

61%

2

63%

2

65%

2

64%

70%

6

75%

11

67%

3

70%

3

73%

3

75%

2

92%

100%

8

95%

3

92%

0

93%

1

94%

1

95%

1

Gestió administrativa

53%

58%

5

63%

10

55%

2

57%

2

60%

3

63%

3

Preimpressió digital

62%

68%

6

68%

6

63%

1

64%

1

66%

2

68%

2

Mecanització

59%

65%

6

65%

6

60%

1

61%

1

63%

2

65%

2

Electromecànica de vehicles automòbils

66%

73%

7

73%

7

67%

1

69%

2

71%

2

73%

2

Manteniment electromecànic

77%

85%

8

83%

6

78%

1

79%

1

81%

2

83%

2

Sistemes microinformàtics i xarxes

61%

67%

6

69%

8

63%

2

65%

2

67%

2

69%

2

Indicadors de resultats acadèmics

Càlcul millora i compensació

Distribució curs a curs

OBJECTIU OPERATIU 1.1: Millorar el resultat de les
competències bàsiques a 4t ESO

4. Índex d’alumnes amb resultats situats en les franges mitjana-alta i
alta. Competència matemàtica.
OBJECTIU OPERATIU 1.2: Millorar l’èxit dels alumnes a
Batxillerat
5. Índex d’alumnes que es graduen en Batxillerat.
6. Índex d’alumnes que superen la Prova d’Accés a la Universitat
(PAU).
OBJECTIU OPERATIU 1.3: Millorar l’índex de graduats en CCFF
de grau mitjà
7. Índex de graduats en CCFF grau mitjà.

OBJECTIU OPERATIU 1.4: Millorar l’índex de graduats en CCFF
de grau superior
8. Índex de graduats en CCFF grau superior.
Assistència a la Direcció (1ª promoció 2015-2017)

%

%

%

%

%

%

%

Administració i finances

64%

70%

6

70%

6

65%

1

66%

1

68%

2

70%

2

Disseny i producció editorial

94%

100%

6

94%

0

94%

0

94%

0

94%

0

94%

0

Programació per a la producció mecànica

55%

61%

6

64%

9

57%

2

59%

2

61%

2

64%

3

Mecatrònica industrial

72%

79%

7

79%

7

73%

1

75%

2

77%

2

79%

2

Administració de sistemes microinformàtics i xarxes

61%

67%

6

67%

6

62%

1

63%

1

65%

2

67%

2

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

75%

83%

8

80%

5

76%

1

77%

1

78%

1

80%

2

Prevenció de riscos laborals

74%

81%

7

80%

6

75%

1

76%

1

78%

2

80%

2

53%

58%

5

60%

7

54%

1

56%

2

58%

2

60%

2

130

=

25

+

30

+

36

+
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Desenvolupament d'aplicacions web
(dades promig de 2013-2014 i 2014-2015)

Total distància

130

41

Indicadors de context
OBJECTIU OPERATIU 1.5: Disminuir l’absentisme i
l’abandonament a CCFF
9. Índex d’absentisme en l’ensenyament post-obligatori: Alumnat
CCFF grau mitjà:
-Alumnes CCFF grau mitjà amb absències de més del 5% de les hores
lectives del trimestre. (Dades del curs 2014-15. No disposem de dades
anteriors).

5%

4%

1

4%

1

4,75%

0,25

4,5%

0,25

4,25%

0,25

4%

0,25

-Alumnes CCFF grau mitjà amb absències de més del 15% de les hores
lectives del trimestre.

12%

11%

1

11%

1

11,75%

0,25

11,5%

0,25

11,25%

0,25

11%

0,25

-Alumnes CCFF grau mitjà amb absències de més del 25% de les hores
lectives del trimestre.

9%

8%

1

8%

1

8,75%

0,25

8,5%

0,25

8,25%

0,25

8%

0,25

-Alumnes CCFF grau superior amb absències de més del 5% de les
hores lectives del trimestre. (dades del 2014-15)

8%

7%

1

7%

1

7,75%

0,25

7,5%

0,25

7,25%

0,25

7%

0,25

-Alumnes CCFF grau superior amb absències de més del 15% de les
hores lectives del trimestre.

15%

13%

2

13%

2

14,5%

0,5

14%

0,5

13,5%

0,5

13%

0,5

-Alumnes CCFF grau superior amb absències de més del 25% de les
hores lectives del trimestre.

13%

12%

1

12%

1

12,75%

0,25

12,5%

0,25

12,25%

0,25

12%

0,25

30%

27%

3

27%

3

29,5%

0,5

29%

0,5

28%

1

27%

1

10

=

2,25

+

2,25

+

2,75

+

2,75

10. Índex d’absentisme en l’ensenyament post-obligatori: Alumnat
CCFF grau superior:

11. Índex d’abandonament alumnat PFI.
Total distància

10

QUADRE D’INDICADORS DE RESULTATS ACADÈMICS I DE CONTEXT 2016-2020
INDICADORS OBJECTIU 2: FOMENTAR L’EXCEL·LÈNCIA
Indicadors de resultats

Punt
inicial
(mitjan
a
cursos
‘12-‘13,
‘13-‘14,
‘14-‘15)

Càlcul millora i compensació

Distribució curs a curs

Objectiu
millora
10%

p1

Objectiu
final 2020

p2

a
1r curs

d1

a
2n curs

d2

a
3r curs

d3

a
4t
curs

d4

166

149

17

141

25

160

6

154

6

148

6

141

7

174

157

17

165

9

172

2

170

2

168

2

165

3

21

23

2

23

2

21

0

22

1

22

0

23

1

26

29

3

29

3

26

0

27

1

28

1

7

8

1

8

1

7

0

7

0

7

0

8

1

5

6

1

9

1

5

0

5

0

5

0

6

1

41

=

8

+

10

+

9

+

14

OBJECTIU OPERATIU 2.1: Millorar l’eficiència energètica del
centre
12. Consum de gas: m3 / alumne.
(Mitjana anys naturals: 2013 (139,63 m3/alumne), 2014 (178,70
m3/alumne), 2015 (178,28 m3/alumne).

13. Consum d’electricitat: Kwh/ alumne.
(Mitjana anys naturals: 2013 (185,43 Kwh/alumne), 2014 (178,81
Kwh/alumne), 2015 (157,40 m3/alumne).

OBJECTIU OPERATIU 2.2: Augmentar les aliances amb
empreses i entitats
14. Nombre de convenis amb empreses i entitats.
15. Nombre d’alumnes en formació dual.
(Dades promig de 2013-2014 i 2014-2015)

16. Nombre d’assessoraments realitzats.
17. Nombre de reconeixements realitzats.
Total distància

41

29

1

Indicadors de procés
OBJECTIU OPERATIU 2.3: Dissenyar el pla de comunicació del
centre
18. Grau de satisfacció respecte a la comunicació (professorat).
(Mitjana cursos ’13-’14: 6,85/10 i ’14-‘15: 7.9/10. No disposem de
dades del curs ’12-’13.)
19. Grau de satisfacció respecte a la comunicació (PAS). (Mitjana
cursos ’13-’14: 5,8/10 i ’14-‘15: 6,3/10. No disposem de dades del curs
’12-’13.)

Total distància

7,4

8,1

0,7

8,1

0,7

7,5

0,1

7,7

0,2

7,9

0,2

8,1

0,2

6

6,7

0,7

6,7

0,7

6,2

0,1

6,3

0,2

6,5

0,2

6,7

0,2

1,4

=

0,2

+

0,4

+

0,4

+

0,4

1,4
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10.4 Quadre de seguiment anual de resultats acadèmics i de context.
Curs 1: 2016-2017
OBJECTIU 1: MILLORAR RESULTATS ACADÈMICS I COHESIÓ SOCIAL
Valor inicial
(mitjana dels
tres darrers
cursos)

INDICADORS DE RESULTATS

META
Índex de millora Factors d'incidència CANVIS EN LES ESTRATÈGIES?
Millora proposada Millora assolida Compliment

OBJECTIU OPERATIU 1.1: Millorar el resultat de les
competències bàsiques a 4t ESO
1. Índex d'alumnes amb resultats situats en les franges
mitjana-alta i alta:
Competència lingüística: llengua catalana.

75%

76%

2. Índex d'alumnes amb resultats situats en les franges
mitjana-alta i alta:
Competència lingüística: llengua castellana.

81%

82%

3. Índex d'alumnes amb resultats situats en les franges
mitjana-alta i alta:
Competència lingüística: llengua anglesa.

51%

54%

4. ïndex d'alumnes amb resultats situats en les franges
mitjana-alta i alta:
Competència matemàtica.

58%

59%

5. Índex d’alumnes que es graduen en Batxillerat.

64%

67%

6. Índex d’alumnes que superen la Prova d’Accés a la
Universitat (PAU) .

92%

92%

Gestió administrativa

53%

55%

Preimpressió digital

62%

63%

Mecanització

59%

60%

Electromecànica de vehicles automòbils

66%

67%

Manteniment electromecànic

77%

78%

Sistemes microinformàtics i xarxes

61%

63%

OBJECTIU OPERATIU 1.2: Millorar l’èxit dels alumnes
a Batxillerat

OBJECTIU OPERATIU 1.3: Millorar l’índex de graduats
en CCFF de grau mitjà
7. Índex de graduats en CCFF grau mitjà.

OBJECTIU OPERATIU 1.4: Millorar l’índex de graduats
en CCFF de grau superior
8. Índex de graduats en CCFF grau superior.
Assistència a la Direcció ( 1ª

p r o mo ci ó cur s 2 0 15- 2 0 16 )
( Punt d e p ar t i d a d ad es C F G S Secr et ar i at . )

%

%

Administració i finances

64%

65%

Disseny i producció editorial

94%

94%

Programació per a la producció mecànica

55%

57%

Mecatrònica industrial

72%

73%

Administració de sistemes microinformàtics i xarxes

61%

62%

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

75%

76%

Prevenció de riscos laborals

74%

75%

Desenvolupament d'aplicacions web
( d ad es p r o mi g d e 2 0 13 - 2 0 14 i 2 0 14 - 2 0 15 )

53%

54%

INDICADORS DE CONTEXT

Valor inicial
(mitjana dels
tres darrers
cursos)

META
Índex de millora Factors d'incidència CANVIS EN LES ESTRATÈGIES?
Millora proposada Millora assolida Compliment

OBJECTIU OPERATIU 1.5: Disminuir l’absentisme i
l’abandonament a CCFF
9. Índex d’absentisme en l’ensenyament post-obligatori:
Alumnat CCFF grau mitjà:
Alumnes CFGM amb absències de més del 5% de les hores
lectives del trimestre.
Alumnes CFGM amb absències de més del 15% de les hores
lectives del trimestre.
Alumnes CFGM amb absències de més del 25% de les hores
lectives del trimestre.

5%

4,75%

12%

11,75%

9%

8,75%

10. Índex d’absentisme en l’ensenyament postobligatori: Alumnat CCFF grau superior:
Alumnes CFGS amb absències de més del 5% de les hores
lectives del trimestre.
Alumnes CFGS amb absències de més del 15% de les hores
lectives del trimestre.
Alumnes CFGS amb absències de més del 25% de les hores
lectives del trimestre.
11. Índex d’abandonament alumnat PFI.

8%

7,75%

15%

14,50%

13%

12,75%

30%

29,50%

OBJECTIU 2: FOMENTAR L'EXCEL·LÈNCIA
INDICADORS DE RESULTATS

Valor inicial
(mitjana dels
tres darrers
cursos)

META
Millora proposada Millora assolida Compliment

Índex de millora Factors d'incidència CANVIS EN LES ESTRATÈGIES?

OBJECTIU OPERATIU 2.1: Millorar l’eficiència
energètica del centre
12. Consum de gas: m3 / alumne.
13. Consum d’electricitat: Kwh/ alumne.

166
174

160
172

21
26
7
5
Valor inicial
(mitjana dels
tres darrers
cursos)

21
26
7
5

OBJECTIU OPERATIU 2.2: Augmentar les aliances amb
empreses i entitats
14. Nombre de convenis amb empreses i entitats.
15. Nombre d’alumnes en formació dual.
16. Nombre d’assessoraments realitzats.
17. Nombre de reconeixements realitzats.

INDICADORS DE CONTEXT

META
Millora proposada Millora assolida Compliment

OBJECTIU OPERATIU 2.3: Dissenyar el pla de
comunicació del centre
18. Grau de satisfacció respecte a la comunicació
(professorat).
19. Grau de satisfacció respecte a la comunicació (PAS).

7,4

7,5

6

6,2

Índex de millora Factors d'incidència CANVIS EN LES ESTRATÈGIES?

10.5 Exemple de fitxa de seguiment anual d’activitats (objectiu 1).

FITXA DE SEGUIMENT DE L’ACTIVITAT
Fitxa núm.
Objectiu estratègic
Objectiu operatiu
Activitat

n1

1. MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS I LA COHESIÓ SOCIAL.
1.1.

Millorar els resultats de les competències bàsiques a 4t d’ESO.

1.1.1 Detecció de les mancances en competències bàsiques de l’alumnat de 6è
primària de les escoles adscrites.
Actuació 1: Reunió de coordinació entre els tutors/es de 6è de les
escoles adscrites i els/les caps dels departaments de llengua catalana,
llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques i la Coordinació
Pedagògica per tal de coordinar actuacions dirigides a l’assoliment de
les competències bàsiques.
Actuació 2: Revisar l’activitat docent en aquest àmbit, i consensuar
unes pautes d’actuació i propostes per nivell, tot vetllant per la
coherència vertical i horitzontal.

Responsable: Professorat de
Matemàtiques
de
l’ESO
coordinats pels seus Caps de
Departament.

Responsable: Professorat de
Matemàtiques
de
l’ESO
coordinats
pels
seus
coordinadors/es de nivell.
DESCRIPCIÓ DE LES Actuació 3: Proposar classes de repàs de les matèries en les quals els Responsable:
Professorat
ACTUACIONS
alumnes d’ESO tenen més dificultats, en horari extraescolar.
Matemàtiques ESO.
(concreció anual)
Actuació 4: Contactar els pares dels alumnes que necessiten reforç Responsable: Tutors/es de
per oferir-los classes de repàs dins del centre.
l’ESO.
Actuació 5: Triar alumnat o ex-alumnat de Batxillerat i/o Cicles que Responsable: Tutors/es de
pugui impartir reforç a alumnes de l’ESO (aprenentatge entre iguals).
Batxillerat i Cicles.
Actuació 6: Contactar amb l’AMPA per organitzar els pagaments als Responsable: Coordinador/a
alumnes/ex-alumnes que imparteixen reforç.
de Batxillerat.
Actuació 7: Aplicar i avaluar les mesures de suport acordades en la Responsable: Equips docents
preavaluació.
d’ESO coordinats per les
coordinacions de nivell.
-Inici de curs: Detecció alumnes que necessiten reforç en Matemàtiques. Planificació de mesures de
suport (classes de repàs) finals de setembre.
-Cerca de possibles alumnes / ex-alumnes de Batxillerat i/o Cicles per impartir classes de reforç finals
TEMPORITZACIÓ
de setembre.
(terminis execució)
-Contactar amb l’AMPA per la organització i la subvenció de les classes de reforç finals de setembre.
-Seguiment de l’aplicació de mesures de suport a final de cada avaluació.
-Avaluació de final de curs: anàlisi progrés alumnat amb reforçmaig.
- Proves diagnòstiques inicials i finals adaptades a cada nivell.
- Alumnes i/o ex-alumnes de Batxillerat o Cicles per impartir les classes de reforç. Aquestes classes
seran subvencionades per l’AMPA. L’alumnat formador cobrarà 15 Euros/h. Els alumnes que rebin
RECURSOS
PREVISTOS
(humans,
materials, reforç pagaran 6 euros al mes.
-Professorat de Matemàtiques de cada curs per orientar/facilitar material de treball als alumnes que fan
equipaments...)
de professors.
-Les classes s’impartiran al centre en horari de tarda.
-El centre es farà càrrec de la despesa de llum i de paper (fotocòpies Dept. Matemàtiques).
- Proves diagnòstiques de Matemàtiques a tot l’alumnat de l’’ESO. Es realitzaran dins de l’horari
habitual, a les aules habituals de grup, a càrrec del professorat responsable de l’àrea de Matemàtiques
METODOLOGIA
I de l’ESO, coordinat pel Cap de Departament de Matemàtiques.
FORMES
-Treball en equips docents de l’ESO.
ORGANITZATIVES
-Coordinació Batxillerat, Coordinació Pedagògica, Caps d’Estudis, Sots-Direcció FP.
-Classes subvencionades per l’AMPA, que gestionarà la quantitat simbòlica (6 euros) que pagaran els
alumnes que rebin reforç.
Prof
Tots els equips docents d’ESO i Batxillerat.
AGENTS
Tot l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles.
Alum
IMPLICATS
Les dels alumnes amb necessitats de reforç.
Famíl
RESPONSABLE
Cap d’Estudis ESO/Batxillerat.
SEGUIMENT
- Millora dels resultats en Matemàtiques a l’ESO (a final de cada any s’analitzaran els resultats de tots
OBJECTIU
els nivells d’ESO).
OPERATIU/ANUAL
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Indicadors

descriptors

Nivell d’aplicació
de l’activitat:

- Hores setmanals dedicades al suport en Matemàtiques per part
d’alumnat/ex-alumnat de Batxillerat i/o Cicles.

Instruments (recollida de dades,
evidències)
- Registre seguiment aplicació de les
activitats.

- Número d’actes d’equips docents que recullen observacions,
mesures i suports en relació a les Matemàtiques.
- Pautes de Matemàtiques elaborades.
Nivell
de
qualitat
metodològica:

- Adequació dels terminis i temps de dedicació previstos
- Adequació dels recursos previstos i emprats
- Adequació metodològica i organitzativa
- Nivell de compliment de les responsabilitats assignades i de les
persones implicades

Nivell d’utilitat
en
l’assoliment
de l’objectiu:

- Detecció precoç de l’alumnat amb mancances d’aprenentatge en
Matemàtiques.
- Índex de progrés sobre resultats en Matemàtiques de l’alumnat.

- Actes reunions Dept. Matemàtiques i
reunions equips docents amb
observacions i propostes de mesures
de suport per l’alumnat amb
mancances d’aprenentatge.

- Millora dels resultats en
Matemàtiques de l’alumnat amb
dificultats d’aprenentatge.

Indicadors de l’Autoavaluació

És el grau d’implantació o desplegament sistemàtic d’una activitat.

Nivell
d’aplicació

Càlcul
A= [(R/P)*100]
R:Activitats realitzades
P:Activitats planificades

Valor
<50%

50%-70%

Millorable

Suficient

Valoració

Factors
d’incidència

70%-100%
Bastant

Escala de 1 a 3

Nivell de
qualitat

1: Millorable
2: Suficient
3: Bastant
Termini execució
Utilització dels recursos
previstos
Adequació metodològica
Nivell de compliment de
les
responsabilitats
assignades

Nivell
d’utilitat

Escala de 1 a 3
1: Millorable
2: Suficient
3: Bastant
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10.6 Quadre resum de resultats d’aplicació anual de les activitats.
SÍNTESI APLICACIÓ ANUAL
OBJECTIU 1: MILLORAR
RESULTATS ACADÈMICS
ACTIVITAT NÚM.
I COHESIÓ SOCIAL
1.1 Millorar els resultats 1.1.1 Detecció de les mancances en competències bàsiques de l’alumnat de 6è
de
les
competències primària de l’Escola Mediterrània (Cornellà).
1.1.2 Organització de classes de reforç de llengua catalana, llengua castellana,
bàsiques a 4t ESO.

8

Valor global activitat (valor 1 -2 -3)
Aplicació Metodologia
Utilitat
Global

Valoració

llengua anglesa i matemàtiques per alumnat de l’ESO, en horari extraescolar, a
càrrec d’ex-alumnes de Batxillerat.
1.1.3 Foment d’activitats d’aula per reforçar la comprensió lectora i l’expressió
escrita en català, castellà i anglès, i la geometria en matemàtiques.

TOTAL OBJECTIU 1.1: ∑ Valor / nombre activitats
Coordinació Pedagògica.

RESPONSABLE
1.2 Millorar l’èxit de 1.2.1 Revisió i millora de les sessions d’orientació al PAT de 4t ESO.
1.2.2 Organització de mesures de suport i recuperació per alumnes de Batxillerat
l’alumnat a Batxillerat.

QUAN

Final de curs

QUAN

Final de curs

QUAN

Final de curs

QUAN

Final de curs

QUAN

Final de curs

amb dificultats d’aprenentatge.

RESPONSABLE
1.3 Millorar l’índex
graduats en CFGM.

TOTAL OBJECTIU 1.2: ∑ Valor / nombre activitats
Coordinació Pedagògica.
de 1.3.1 Revisió i millora de les sessions d’orientació al PAT de 4t ESO.

RESPONSABLE
1.4 Millorar l’índex de
graduats en CFGS.
RESPONSABLE
1.5 Disminuir absentisme i
abandonament a CCFF.

1.3.2 Revisió del PAT específic del nivell per a CCFF i desenvolupament de
material per a les tutories.

TOTAL OBJECTIU 1.3: ∑ Valor / nombre activitats
Sots-Direcció Formació Professional.
1.4.1 Revisió del PAT específic del nivell per a CCFF.

TOTAL OBJECTIU 1.4: ∑ Valor / nombre activitats
Sots-Direcció Formació Professional.
1.5.1 Desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial (PAT) de CCFF.

TOTAL OBJECTIU 1.5: ∑ Valor / nombre activitats

RESPONSABLE
Cap d’Estudis FP.
OBJECTIU 2: FOMENTAR
L’EXCEL·LÈNCIA.
ACTIVITAT NÚM.
2.1 Millorar l’eficiència 2.1.1 Canvi fluorescents per leds.
2.1.2 Sectorització de la calefacció.
energètica del centre.
2.1.3 Participació en el projecte “aules netes i educades”.

TOTAL OBJECTIU 2.1: ∑ Valor / nombre activitats
8
9

Pel sistema de càlcul veure quadre d’Indicadors de l’Autoavaluació a l’annex 10.5 (fitxa de seguiment de l’activitat).
Pel sistema de càlcul veure quadre d’Indicadors de l’Autoavaluació a l’annex 10.5 (fitxa de seguiment de l’activitat).

9

Valor global activitat (valor 1 -2 -3)
Aplicació Metodologia
Utilitat
Global

Valoració

RESPONSABLE
2.2
Augmentar
les
aliances amb empreses i
entitats.

Administradora.

QUAN

Final de curs

QUAN

Final de curs

QUAN

Final de curs

2.2.1 Creació de la figura d’un coordinador de Servei-Empresa.
2.2.2 Difusió del servei a les empreses i entitats.

TOTAL OBJECTIU 2.2: ∑ Valor / nombre activitats
RESPONSABLE
Cap d’Estudis Formació Professional.
2.3 Dissenyar el Pla de 2.3.1 Millora de la pàgina web.
2.3.2 Millora de la gestió de les xarxes socials i els medis de comunicació.
Comunicació del centre.
2.3.3 Millora de la gestió dels blocs dels departaments.
2.3.4 Establiment d’espais de debat.
2.3.5 Ús d’una plataforma informàtica com a mitjà de comunicació amb alumnes i
famílies.
2.3.6 Millora de la gestió de la borsa de treball (FP).

RESPONSABLE
Nº objectius
8

TOTAL OBJECTIU 2.3: ∑ Valor / nombre activitats
Secretària.
VALOR GLOBAL CURS=
∑ Valor objectius/ nombre objectius
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10.7 Quadre d’indicadors de recursos.

INDICADORS DE RECURSOS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: MILLORAR RESULTATS ACADÈMICS I COHESIÓ SOCIAL
OBJECTIU OPERATIU 1.1: Millorar el resultat de les competències bàsiques a 4t ESO
1. Coordinació d’actuacions amb l'Escola Mediterrània de Cornellà.

Estratègies

2. Treball de les competències bàsiques sistemàtic i coordinat entre departaments.
3. Planificació de formació específica per al professorat.

Activitats desenvolupades
1.1.1 Detecció de les mancances en
competències bàsiques de l’alumnat de 6è
primària de les escoles adscrites.

Recursos formals (condicions temporals i
organitzatives)

Recursos materials i/o
pressupostaris

Hores reunions coordinació primària-secundària.
Hores reunions departaments català, castellà, anglès
i matemàtiques amb Coordinador/a Pedagògic/a.

Cap.

1.1.2 Organització de classes de reforç de
llengua catalana, llengua castellana, llengua Hores de coordinació entre els caps de departament
anglesa i matemàtiques per alumnat de
de català, castellà, anglès i matemàtiques i l'exl’ESO, en horari extraescolar, a càrrec d’ex- alumnat de Batxillerat.
alumnes de Batxillerat.
1.1.3 Foment d’activitats d’aula per reforçar
la comprensió lectora i l’expressió escrita
en català, castellà i anglès, i la geometria en
matemàtiques.

Quan mesurar?

Trimestral i a final de
curs.

4 hores repàs a la setmana x
35 setmanes = 140 hores, a 12
Trimestral i a final de
euros/hora = 1.680 € a càrrec
curs.
dels alumnes i coordinat per
l'AMPA.

Previsió d'hores dintre de les programacions de tota
l'ESO per dedicar a activitats que reforcin els
aspectes que s'han de millorar a les proves de
competències bàsiques.

Cap.

Trimestral i a final de
curs.

Com mesurar?

Nombre de reunions
realitzades.

Instrument

Actes reunions.

Pautes de treball
elaborades per cada
Nº alumnes que han assistit a departament. Llista
les classes de repàs.
d'alumnes que
assisteixen a les
classes de repàs.

Activitats d'aula planificades.

Programacions català,
castellà, anglès i
matemàtiques.

Qui?

Valoració*

Coordinació
Pedagògica.

Coordinació
Pedagògica.

Coordinació
Pedagògica.

Observacions

OBJECTIU OPERATIU 1.2: Millorar l’èxit dels alumnes a Batxillerat
Estratègies
Activitats desenvolupades
1.2.1 Revisió i millora de les sessions
d’orientació al PAT de 4t ESO.

1. Revisió i millora de l’orientació del l’alumnat de 4t ESO cap a estudis post-obligatoris.
2. Planificació de formació específica per al professorat.
Recursos formals (condicions temporals i
organitzatives)

Recursos materials i/o
pressupostaris

Hores reunions tutors/es 4t ESO amb Coordinador/a
Pedagògic/a i Orientador/a.

Bibliografia i xerrades
especialitzades en orientació
(Educaweb), a càrrec del
recursos interns.

1.2.2 Organització de mesures de suport i
Hores de reunió dels equips docents de Batxillerat
recuperació per alumnes de Batxillerat amb
amb la Coordinació de Batxillerat.
dificultats d’aprenentatge.

Cap.

Quan mesurar?

Trimestral i a final de
curs.

Com mesurar?

Nombre de reunions
realitzades.

Pre-avaluació (octubre) Nº alumnes que han rebut
i trimestral.
alguna mesura de suport.

Instrument

Actes reunions.

Qui?

Valoració*

Coordinació
Pedagògica.

Llista d'alumnes que han
Coordinació
rebut alguna mesura de
Pedagògica.
suport.

Observacions

OBJECTIU OPERATIU 1.3: Millorar l’índex de graduats en CCFF de grau mitjà.
1. Revisió i millora de l’orientació del l’alumnat de 4t ESO cap a estudis post-obligatoris.

Estratègies

2. Desenvolupament del PAT de CCFF.
3. Planificació de formació específica per al professorat.

Activitats desenvolupades

Recursos formals (condicions temporals i
organitzatives)

Recursos materials i/o
pressupostaris

Bibliografia i xerrades
1.3.1 Revisió i millora de les sessions
Hores reunions tutors/es 4t ESO amb Coordinador/a especialitzades en orientació
d’orientació al PAT de 4t ESO.
Pedagògic/a i Orientador/a.
(Educaweb), a càrrec del
recursos interns.
Bibliografia i xerrades
1.3.2 Revisió del PAT específic del nivell per
Hores de reunió Orientador/a amb Sots-Director/a FP especialitzades en orientació
a CCFF i desenvolupament de material per a
i tutors FP.
(Educaweb), a càrrec del
les tutories.
recursos interns.
Observacions

Quan mesurar?

Com mesurar?

Instrument

Qui?

Trimestral i a final de
curs.

Nombre de reunions
realitzades.

Actes reunions.

Coordinació
Pedagògica.

Trimestral i a final de
curs.

Nombre de reunions
realitzades.

Actes reunions.

Sots-Director/a
FP.

Valoració*

OBJECTIU OPERATIU 1.4: Millorar l’índex de graduats en CCFF de grau superior.
1. Desenvolupament del PAT de CCFF.

Estratègies
Activitats desenvolupades

1.4.1 Revisió del PAT específic per a CCFF.

2. Planificació de formació específica per al professorat.
Recursos formals (condicions temporals i
organitzatives)

Recursos materials i/o
pressupostaris

Bibliografia i xerrades
Hores de reunió Orientador/a amb Sots-Director/a FP especialitzades en orientació
i tutors FP.
(Educaweb), a càrrec del
recursos interns.

Quan mesurar?

Trimestral i a final de
curs.

Com mesurar?

Nombre de reunions
realitzades.

Instrument

Actes reunions.

Qui?

Valoració*

Sots-Director/a
FP.

Observacions

OBJECTIU OPERATIU 1.5: Disminuir l’absentisme i l’abandonament a CCFF.
1. Desenvolupament del PAT de CCFF.

Estratègies
Activitats desenvolupades
1.5.1 Desenvolupament del Pla d'Acció
Tutorial (PAT) de CCFF.

2. Planificació de formació específica per al professorat.
Recursos formals (condicions temporals i
organitzatives)

Recursos materials i/o
pressupostaris

Bibliografia i xerrades
Hores de reunió Orientador/a amb Sots-Director/a FP especialitzades en orientació
i tutors FP.
(Educaweb), a càrrec del
recursos interns.

Observacions
*Criteri de valoració: Molt Satisfactori – Satisfactori – Millorable.

Quan mesurar?

Trimestral i a final de
curs.

Com mesurar?

Nombre de reunions
realitzades.

Instrument

Actes reunions.

Qui?

Sots-Director/a
FP.

Valoració*

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: FOMENTAR L’EXCEL·LÈNCIA
OBJECTIU OPERATIU 2.1: Millorar l’eficiència energètica del centre
1. Foment de la implicació del professorat i l’alumnat en la gestió mediambiental.

Estratègies

2. Foment dels convenis amb empreses per impartir formació al centre i fer un ús social dels espais per aconseguir ingressos.
Recursos formals (condicions temporals i
organitzatives)

Recursos materials i/o
pressupostaris

2.1.1 Canvi de fluorescents per leds.

Cap.

6.000 €

A final de cada curs.

Disminució consum d'electricitat.Factura d'electricitat.

2.1.2 Sectorització de la calefacció.

Cap.

16.000,- €

A final de cada curs.

Disminució consum de gas.

Factura de gas.

Trimestral i a final de
curs.

Revisió diària de l'aulari de
l'ESO.

Registre personal de
neteja.

Activitats desenvolupades

2.1.3 Participació en el projecte “aules
netes i educades”.

Quan mesurar?

Premi per a la classe
Temps del personal de neteja per valorar l'estat diari
guanyadora (excursió a càrrec
de les aules.
de l’AMPA).

Com mesurar?

Instrument

Qui?

Valoració*

Administrador/
a
Administrador/
a
Administrador/
a

OBJECTIU OPERATIU 2.2: Augmentar les aliances amb empreses i entitats
1. Foment de l’FP dual.
2. Foment dels convenis amb empreses per impartir formació al centre i fer un ús social dels espais per aconseguir ingressos.

Estratègies

3. Oferta del servei d’assessorament i reconeixement.
Recursos formals (condicions temporals i
organitzatives)

Activitats desenvolupades
2.2.1 Creació de la figura d'un coordinador
de Servei-Empresa.
2.2.2 Difusió del servei a les empreses i/o
entitats.
Observacions

Recursos materials i/o
pressupostaris

Hores de coordinació per al professor/a responsable.
Hores per al professor/a responsable.

Quan mesurar?

Com mesurar?

Instrument

Cap.

Final de curs.

Nº convenis signats.

Full excel compartit al
drive de Direcció

600,-€/any per a difusió.

Final de curs.

Nº convenis signats.

Full excel compartit al
drive de Direcció

Qui?

Cap d'Estudis
FP.
Cap d'Estudis
FP.

Valoració*

OBJECTIU OPERATIU 2.3: Dissenyar el Pla de Comunicació del centre.
1. Creació d’un equip de millora amb responsables de diferents àrees de comunicació.
2. Planificació de formació específica en comunicació per al professorat.

Estratègies

Recursos formals (condicions temporals i
organitzatives)

Activitats desenvolupades
2.3.1 Millora de la pàgina web.

Recursos materials i/o
pressupostaris

Temps de l'equip de millora i del coordinador web.

Quan mesurar?

Cap.

Final de cada curs.

Temps de l'equip de millora i del/la gestor/a xarxes Possibilitat de contractació d'un

2.3.2 Millora de la gestió de les xarxes
socials (twitter, facebook…) i medis de comunicació i community manager, a càrrec Final de cada curs.
socials i els medis de comunicació.
formació interna de centre per a tot el professorat.

de despeses de funcionament.

Com mesurar?

Instrument

Registre de canvis en la pàgina
Pàgina web.
web.
Nº de xarxes socials actives i
aparicions en medis de
comunicació.

Xarxes socials i medis
de comunicació.

Coordinador/a
equip de
millora.

2.3.3 Millora de la gestió dels blocs dels
departaments.

Formació interna de centre per als caps de
departament i per a tot el professorat que hi vulgui
assistir.

Cap.

Final de cada curs.

Blocs actius a final de cada
curs.

Web de l'Institut.

2.3.4 Establiment d'espais de debat.

Temps per a debats.

Cap.

Final de cada curs.

Nº de debats a l'any.

Relació de temes
tractats.

2.3.5 Ús plataforma informàtica com a mitjà
Temps coordinador/a de la plataforma i-educació.
de comunicació amb alumnes i famílies.
2.3.6 Millorade la gestió de la borsa de
treball (FP).
Observacions

Temps coordinador/a FCT.

Cost de la plataforma a càrrec
Final de cada curs.
dels alumnes.
Cap.

Final de cada
trimestre.

Qui?

Coordinador/a
equip de
millora.

Ús efectiu de la plataforma per
part del professorat i les
Plataforma i-educació.
famílies.
Nº ofertes de treball
Web de l'Institut.
publicades.

Valoració*

Coordinador/a
equip de
millora.
Coordinador/a
equip de
millora.
Coordinador/a ieducació.
Coordinador/a
FCT.

*Criteri de valoració: Molt Satisfactori – Satisfactori – Millorable.

10.8 Quadres selecció indicadors i comunicació final de mandat.

SÍNTESI APLICACIÓ FINAL
Any aplicació

CURS

Valor global curs (valor: 1 – 2 – 3)
Aplicació
Metodologia
Utilitat

Global curs

Valoració

Primer
Segon
Tercer
Quart
COMPLIMENT DEL PdD (∑
Valor
global
objectius)

Quan

curs/número

Final de curs i final de mandat Qui

El/la Director/a
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SÍNTESI ANUAL I FINAL: Anàlisi de dades i valoració
OBJECTIUS

PES

INDICADORS

Any 1

Any 2

Any 3

Any 4

Compliment
Grau
Valoració

Millora
Índex
Valoració

1. MILLORAR RESULTATS ACADÈMICS I COHESIÓ SOCIAL
Operatius
Índex d’alumnes amb resultats situats en les franges mitjana-alta i alta:
1. Competència lingüística: Llengua
catalana.

1.1
Millorar
els resultats
de
competències bàsiques a 4t ESO.

les

2. Competència lingüística: Llengua
castellana.
3. Competència lingüística: Llengua
anglesa.
4. Competència matemàtica.

1.2
Millorar
Batxillerat.

l’èxit

de

l’alumnat

5. Índex d'alumnes que es graduen
en Batxillerat.

a

6. Índex d'alumnes que superen la
prova d'accés (PAU).
Índex de graduats en CF grau mitjà:

8. Gestió administrativa.

9. Preimpressió digital.

1.3 Millorar
CFGM.

l’índex

de

graduats

en

10. Mecanització.
11. Electromecànica
automòbils.

de

vehicles

12. Manteniment electromecànic.
13.
Sistemes
xarxes.

microinformàtics

i

Índex de graduats en CF grau superior:

14. Assistència a la Direcció.

15. Administració i finances.

60%
16. Disseny i producció editorial.
17. Programació per a la producció
mecànica.

1.4 Millorar l’índex de graduats en CFGS.

18. Mecatrònica Industrial.
19.
Administració
de
microinformàtic i xarxes.
20. Desenvolupament
multiplataforma.

sistemes

d'aplicacions

21. Prevenció de riscos laborals.
22. Desenvolupament
web.

d'aplicacions

Índex d'absentisme a l'ensenyament post-obligatori: Alumnat CF grau mitjà.
23. Alumnes CFGM amb absències
de més del 5% de les hores lectives
del trimestre.
24. Alumnes CFGM amb absències
de més del 15% de les hores lectives
del trimestre.
25. Alumnes CFGM amb absències
de més del 25% de les hores lectives
del trimestre.

1.5 Disminuir absentisme i abandonament
a CCFF.

Índex d'absentisme a l'ensenyament post-obligatori: Alumnat CF grau superior.
26. Alumnes CFGM amb absències
de més del 5% de les hores lectives
del trimestre.
27. Alumnes CFGM amb absències
de més del 15% de les hores lectives
del trimestre.
28. Alumnes CFGM amb absències
de més del 25% de les hores lectives
del trimestre.
29. Índex
PFI.

abandonament alumnat

GLOBAL OBJECTIU 1 (mitja indicadors)

2. FOMENTAR L’EXCEL·LÈNCIA.
Operatius
30. Gas: m3/alumne.

2.1 Millorar l'eficiència energètica del
centre.

31. Electricitat: Kwh/alumne.
32.
Nombre
de
empreses i entitats.

2.2 Augmentar
les
empreses i entitats.

aliances

amb

convenis

amb

33. Nombre d'alumnes en dual.

40%
34. Nombre d'assessoraments
realitzats.
35. Nombre de reconeixements
realitzats.

2.3 Dissenyar el Pla de Comunicació de
Centre.

36. Grau de satisfacció respecte a la
comunicació (professorat).
37. Grau de satisfacció respecte a la
comunicació (PAS).

GLOBAL OBJECTIU 2 (mitja indicadors)
GLOBAL PLA (Objectiu 1* 0,6 + Objectiu 2 * 0,4)
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