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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 de 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 20191. era de 88.592 habitants. Cornellà 

és una ciutat amb  una gran quantitat d’immigració, bàsicament d’Amèrica llatina i del Marroc, encara que 

en els darrers anys el percentatge d’alumnes estrangers a l’Institut ha anat disminuint de manera gradual 

(12,65% el curs 2019-2020). La densitat de població l’any 2019 era molt alta:  12.674 h/km2, en front de la 

mitjana del Baix Llobregat (1.699,6, h/km2) i la mitjana de Catalunya (239 h/km2).   

 
El curs 2019-2020 treballen al centre un total de 155 professors/es i 10 membres del PAS (4 persones a 

secretaria, 4 a consergeria, 1 TIS i una educadora), i el nombre d’alumnes és de 1.684, dels quals 213 són 

estrangers.  En aquests moments s’hi imparteix ESO, Batxillerat (Científic, Tecnològic, Humanístic i 

Ciències Socials), 7 famílies de Formació Professional, amb 6 cicles de Grau Mitjà i 9 de Grau Superior i 

dos cursos de formació i inserció professional (PFI) en les especialitats de manteniment i jardineria.  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 SIEI (Unitat de Suport a l’Educació Especial) i una aula d’acollida. El Batxillerat 

es nodreix bàsicament d’alumnes d’ESO, però també rebem alumnat d’altres centres de l’entorn. L’alumnat 

de Cicles Formatius de Grau Mitjà prové en part de la 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.   

       
El centre interactua activament 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 la jornada APROPA, per tal de visibilitzar els estudis que ofereix la ciutat als i les nostres 

joves, col·laborant amb entitats com “Cornellà Valors”, etc.   

  
L’alumnat de l’ESO prové bàsicament dels centres de l’entorn. A banda del traspàs d’informació Primària-

Secundària que es realitza cada mes de juny directament entre els tutors de 6è de Primària i la 

Coordinació Pedagògica del centre,  amb alguns centres col·laborem en activitats conjuntes, com són, 

entre d’altres, la participació en el projecte Sharing to Learn per impulsar l’aprenentatge de la llengua 

anglesa amb l’Escola 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, entre d’altres.   

                                                
1
 Dades extretes del web www.idescat.cat 
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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’Educació 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, el Premi 

Catalunya Educació 2009 i la certificació d’excel·lència en la gestió d’acord amb el model e2cat  de la 

Generalitat de Catalunya els anys 2009 (+350 punts) i 2018 (+400 punts). 

 
Quant a la planificació i gestió dels recursos i la tecnologia, gràcies als successius Plans Estratègics, a la 

participació en el Programa 1x1, fins al curs 2011-2012 vam gaudir de força recursos addicionals. Donada 

la situació econòmica del país, els recursos dels quals hem gaudit des del curs 2012-2013 han estat molt 

més limitats.  Tot i així, hem treballat per fer un ús eficaç dels recursos disponibles i aconseguir-ne 

d’addicionals fent un ús social dels espais, cedint-los a les tardes a entitats sense ànim de lucre per 

aconseguir uns ingressos extra que ens ajuden a actualitzar el manteniment del centre.  

2. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL CENTRE 

 
Per valorar la situació en la qual es troba el centre s’han utilitzat bàsicament quatre eines: 

 

a)  Valoració global de l’assoliment dels objectius plantejats en el Projecte de Direcció per al 

període 2016-2020.   

Evolució indicadors de resultats acadèmics 
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Evolució indicadors resultats de context 

   

Evolució indicadors propis de centre 

   

   

 

 

 

 

b) AVAC, avaluació de centre realitzada per la inspecció el curs 2019-2020.   

 

Percentatge d’alumnes que promocionen (1r a 3r d’ESO) 

 

 

Percentatge d’alumnes que graduen a 4t d’ESO 
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c)  Autoavaluació segons el Model d’Itineraris d’Excel·lència e2cat realitzada durant el curs 

2019-2020.   

 
En aquesta autoavaluació, hi han participat tots els membres de l’Equip Directiu, tots els membres del 

Consell de Direcció i els caps d’alguns departaments que no hi eren representats.  S’han analitzat els 6 

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

d’interès i l’entorn, servei d’ensenyament aprenentatge i resultats, i s’han extret els punts forts i els punts 

febles del centre.  La següent taula mostra els resultats de l’autoavaluació e2cat: 

EIX 1:  LIDERATGE I ESTRATÈGIA 

1.1 LIDERATGE I VALORS 

Fortaleses Debilitats 

El centre treballa perquè els departaments i 
coordinacions estiguin alineats amb l'estratègia 

No hi ha perfils professionals dels càrrecs 
directius ni dels càrrecs del centre en 
general 

Lideratge distribuït i empoderament dels equips No es disposa de codi ètic del professorat 

Centre amb una clara visió innovadora No hi ha una estratègia definida per tal 
d’assegurar-se que es treballen i 
comparteixen els valors acordats en el 
Projecte educatiu 

Membres de la Fundació Qualicat La visió del centre a llarg termini no està 
clarament compartida amb el professorat  

  

Oportunitats Amenaces 

  

 

1.2 ESTRATÈGIA 

Fortaleses Debilitats 

Projecte de Direcció alineat amb els objectius del 
Departament d'Educació i realitzat a partir dels 
resultats de l'AVAC (Avaluació de Centre) i de 
l'autoavaluació de centre amb l'eina APLEC 
(metodologia e2cat) 

PLA TAC pendent d'actualitzar 

Existència d’un Consell de Direcció  La innovació a ESO i FP no està fusionada i 
no es té una visió global del centre 

El centre està certificat per la ISO 9001:2015 Manca de sistemàtica d'anàlisi de possibles 
canvis en el context i possibles escenaris de 
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futur 

El centre té una puntuació de +400 en el model 
e2cat 

Manca d’integració d’alguns projectes dins 
de la gestió del centre 

Procés d'innovació i coordinació d'innovació  

Foment de treball en les diferents xarxes del DdE, 
en projectes a nivell europeu i nacional, amb 
empreses i entitats i altres centres 

 

  

Oportunitats Amenaces 

Integració de la gestió del risc en el sistema de 
gestió de la qualitat 

Canvis en la Normativa del DdE  

Benchmarking  aprofitant les aliances Manca d’hores de reducció per a algunes 
figures i coordinacions 

Inclusió els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS Agenda 2030) 

 

  

1.3 ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 

Fortaleses Debilitats 

La gran quantitat de coordinacions que hi ha a 
l'Institut i la seva autonomia 

Organització horària de  reunions 
 

Coordinació compartida Planificació de reunions de Departaments 
amb la presència de la Direcció  

L'elevat nombre de professorat ens permet portar a 
terme molts projectes 

No existeix la figura del coordinador/a de 
projectes (ESO/Batx i FP) 

 No hi ha una bona gestió de l'ocupació dels 
espais comuns  

  

Oportunitats Amenaces 

Feedback de les diferents xarxes en les que 
participa l’Institut 

Elevat índex de mobilitat del professorat 
cada curs 

  

1.4 COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

Fortaleses Debilitats 

Pla de comunicació Manca de pla de màrqueting 

Imatge corporativa consensuada Massa plataformes diferents de comunicació 
amb l’alumnat 

Documentació al web del centre i transparència de 
la informació per a tots els grups d'interès   

No hi ha cap pregunta sobre la satisfacció 
amb la comunicació en les enquestes 
d'alumnes i famílies 

Programa i-educació per a la comunicació amb les 
famílies d'ESO i Batxillerat 

Manca un canal digital per anuncis, 
compartir pis, sortides, bons d’intercanvis i 
butlletí de notícies 

 

Oportunitats Amenaces 

Benchmarking La tipologia d’alumnat i famílies, així com la 
grandària del centre, dificulten de vegades la 
comunicació  

  

EIX 2:  GESTIÓ DE PERSONES 

2.1 FORMACIÓ I COMPETÈNCIA 

Fortaleses Debilitats 

Pla de formació Manca de coneixement sobre la formació 
específica que ha fet tot el professorat del 
centre 

Pla d'acollida i formació al nou professorat Manca de sistemàtica de la formació del 
professorat de nova incorporació amb el 
curs funcionant 

Cada departament i coordinació elabora la seva 
memòria en les quals s’avalua la formació rebuda i 
es determinen les necessitats per al futur 

Manca de formació específica en algun 
càrrec o coordinació 

La coordinació de mobilitat internacional potencia la 
mobilitat d'alumnat, professorat i PAS 

No hi ha una sistemàtica establerta per a la 
retenció del talent 

 No disposem de radars per conèixer i 
implementar la formació necessària d’acord 
amb els avenços científics i tecnològics que 
es produeixen 
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Oportunitats Amenaces 

Cursos que ofereix el DdE per al professorat i la 
Formació Interna del Centre (FIC) 

 

Beques Erasmus+ que s’ofereixen   

  

2.2 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'EQUIP HUMÀ 

Fortaleses Debilitats 

La Coordinació compartida permet preparar el relleu 
d'alguns càrrecs 

No estan definits perfils professionals dels 
càrrecs ni les competències que es 
necessiten per als diferents llocs de treball 

 Distribució dels diferents nivells de l’ESO en 
més grups dels assignats pel DdE 

  

Oportunitats Amenaces 

 Assignació insuficient de  professorat per 
part del  DdE 

 No hi ha professorat d’algunes especialitats 
a la borsa de treball del DdE 

  

2.3 ALINEAMENT I PARTICIPACIÓ 

Fortaleses Debilitats 

L'enquesta d'alineació del professorat Poques activitats de lleure col·lectives: 
conferències, tertúlies, exposicions, grups 
de teatre, música, etc. 

Nou format dels blocs de FP: fòrum debat i grups de 
treball 

Baixa participació en les enquestes 

Elevat interès del professorat en participar en 
diferents projectes 

Baixa  satisfacció del  PAS 

Hi ha professorat molt implicat en el treball 
innovador basat en projectes 

 

  

Oportunitats Amenaces 

Sol·licituds que es reben per a participar en 
jornades, events i formació externa a l’Institut 

 

  

2.4 RECONEIXEMENT 

Fortaleses Debilitats 

Presentem les bones pràctiques a premis i 
concursos 

Manca de  sistemàtica de comunicació i 
reconeixement de premis i bones pràctiques, 
diferenciada segons el grup d’interès 

  No hi ha mecanismes per la promoció de les 
bones pràctiques internes 

  

Oportunitats Amenaces 

   

  

EIX 3:  RECURSOS 

3.1 RECURSOS ECONÒMICS 

Fortaleses Debilitats 

El PdD inclou els recursos necessaris per tal de dur 
a terme les accions per a complir els objectius fixats 

Manca de planificació dels departaments de 
la despesa i inversió a mig i llarg termini 

Autonomia en els departaments per administrar les 
seves despeses 

Poca conscienciació del professorat i 
l’alumnat per a reduir la despesa del centre 
(aigua, llum, paper, etc.) 

S'assignen recursos tenint en compte un sistema 
consensuat de baremació 

 

S'assignen reequipaments tenint en compte les 
programacions i la innovació 

  

Es treballa amb proveïdors homologats segons la 
sistemàtica a seguir indicada al SGQ, al 
procediment de compres 

  

  

Oportunitats Amenaces 

Ús social dels espais per aconseguir ingressos Pressupost depenent del DdE, segons 
partides pressupostàries 



                                                                                     9 

Concursos, premis i possibles beques i ajudes del 
Ministeri o altres entitats  

Incertesa de la renovació de cursos al centre 
que ens aportin diners. 

  

3.2 EQUIPAMENTS I TECNOLOGIA 

Fortaleses Debilitats 

Centre amb recursos i bons equipaments Manca d’un programa del control de 
l’inventari 

Propostes de compres d'equips, obres necessàries i 
manteniment de les instal·lacions, a les memòries 
de departaments i coordinacions 

 

Projectors Cànon sense mercuri   

  

Oportunitats Amenaces 

Algunes empreses ens faciliten material i 
equipament 

El pressupost assignat pel Departament 
d'Educació és insuficient per fer la renovació 
de maquinària necessària per estar al dia 
amb les noves tecnologies  

 No renovació d’equips per part del DdE 

  

3.3 EDIFICI, INFRAESTRUCTURA I SEGURETAT 

Fortaleses Debilitats 

Pla de manteniment i inversions a curt, mitjà i llarg 
termini revisable anualment 

Necessitat de més espais, sobretot en la 
zona de formació professional, espais 
d'aprenentatge (aules, patis...) desfasats, 
espais insuficients per reunions  

Projecte aules netes Manca d'espais on l'alumnat pugui estar a 
l'hora del pati. 

Sectorització de la caldera Millora de la sectorització dels espais 
mitjançant portes d'emergència 

Canvi per fases a il·luminació LED o de baix 
consum 

Manca de conscienciació de la importància 
de conèixer el procediment d'evacuació i 
confinament 

 

Oportunitats Amenaces 

ISO 45001 sistema de gestió de seguretat i salut 
laboral i ISO 14001 sistema de gestió ambiental 

Pressupost del DdE insuficient per fer front a 
les despeses de manteniment 

 Dependència del DdE perquè autoritzi obres 
al centre 

  

3.4 INFORMACIÓ I CONEIXEMENT 

Fortaleses Debilitats 

Formació del personal del centre i actualització dels 
seus coneixements 

No hi ha una sistemàtica de gestió del 
coneixement que hi ha i que es genera en el 
centre 

 No queda clara la protecció intel·lectual dels 
materials que es generen en el centre 

 Manca de sistemàtica de còpies de 
seguretat 

  

Oportunitats Amenaces 

Oferta de cursos per part del DdE Manca d'interès d’una part del professorat  
per tal d’anar actualitzant el seu 
coneixement  

 

EIX 4: GRUPS D'INTERÈS I ENTORN 

4.1 CONTEXT I GRUPS D'INTERÈS 

Fortaleses Debilitats 

Gran quantitat de contactes amb l'entorn per tal de 
donar resposta a les necessitats de tots els grups 
d'interès 

Poca participació en activitats del centre 
d’alguns grups d’interès 

Enquestes a tots els grups d'interès Manca de feedback dels  resultats de les 
enquestes als diferents grups d'interès 

Coordinació i Serveis d’escola-empresa. 
Col·laboració amb la Fundació Paco Puerto per tal 
de realitzar cursos per a treballadors i aturats 

No hi ha borsa de treball del centre 
integrada a tota la FP 
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Tenim tres cartes de serveis: ESO-Batx, FP i 
Empreses 

No hi ha base de dades d'antics alumnes 

Servei d'assessorament i reconeixement per a 
treballadors i aturats (SARE i Acredita’t) 

No hi ha associació d'ex-alumnat 

Trobades amb exalumnes en alguns cicles formatius 
(per exemple, informàtica) 

 

Bona inscripció  

Les portes obertes de l'etapa obligatòria es realitzen 
en dissabte per afavorir la presència dels familiars 

 

Escola de famílies  

Col·laboració amb els casals d'avis, amb les escoles 
de primària (carta als reis), Projecte Sharing to 
Learn, amb el Citilab i amb l'Ajuntament de Cornellà 
(Acord Social per una Ciutat Inclusiva i Igualitària), 
Comissió de seguretat, Consell Escolar Municipal, 
Fira APROPA, entre d'altres) 

 

Es recullen les queixes i suggeriments i es dóna una 
resposta en menys de 15 dies 

 

 

Oportunitats Amenaces 

Benchmarking    

  

4.2 ALIANCES 

Fortaleses Debilitats 

Elevat nombre d'alumnes en DUAL (20%), quasi la 
mitjana Europea, molt per sobre de Catalunya i 
d'Espanya 

Manca de feedback als departaments de la 
satisfacció de l’alumnat amb l’estada a 
l’empresa 

Carta de serveis a les empreses  

  

Oportunitats Amenaces 

Formació de professorat per part d'empreses 
col·laboradores 

Dificultat per trobar empreses que s’ajustin 
al pla d’activitats del perfil professional del 
nostre alumnat en formació DUAL 

FP DUAL  

  

4.3 RESPONSABILITAT SOCIAL I AMBIENTAL 

Fortaleses Debilitats 

Som escola verda Manca una sistemàtica per a fer consultes a 
la coordinació de medi ambient 

Centre impulsor de la XAJI (Xarxa Activa de Joves 
per la Igualtat) 

Poca conscienciació del personal per a 
millorar la recollida selectiva al centre 

Centre de referència en temes d’igualtat de gènere Manca de coordinació de Medi Ambient a 
FP 

A petició dels estudiants es generen espais per tal 
que puguin desenvolupar activitats del seu interès 

 

 

Oportunitats Amenaces 

Presentació de bones pràctiques a d’altres centres 
educatius i entitats 

Insuficient assignació d’hores per part del 
DdE per a les coordinacions 

ISO 14001 sistema de gestió ambiental  

  

4.4 CREATIVITAT I INNOVACIÓ 

Fortaleses Debilitats 

Responsable d'innovació amb un bon equip de 
treball 

La coordinació d’innovació de moment 
només està enfocada a FP 

  

Oportunitats Amenaces 

Convocatòria de projectes d’innovació del Ministeri i 
altres entitats 

Pocs recursos per a poder dur a terme 
accions d’innovació, tant econòmics com 
materials 

Convocatòria de projectes Erasmus+  

  

EIX 5:  ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

5.1 IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS EDUCATIVES I D'APRENENTATGE 

Fortaleses Debilitats 
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Es té en compte el nivell d’assoliment de les 
competències bàsiques de l'alumnat que arriba de 
sisè de primària (traspàs primària-secundària) 

Manca d'enquestes per matèria 

 Manca d’extraescolars a la FP 

  Manca de classes de repàs específiques a 
cada cicle formatiu 

 

Oportunitats Amenaces 

  Manca de traspàs d'informació a 1er curs 
CFGM des de l'educació obligatòria 

  

5.2 DISSENY, INNOVACIÓ I PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 

Fortaleses Debilitats 

Feedback de les memòries de departaments en les 
reunions de Comissió Pedagògica d'inici de curs 

Als horaris de grup no sempre es prioritzen 
els criteris pedagògics 

Treball per projectes (cicles d’informàtica, fabricació 
mecànica i administratiu) 

No hi ha un model aprovat de programació 
per competències (ESO) 

A cicles formatius hi ha projectes curriculars de 
departament 

No s'arriba al màxim nivell de concreció en 
totes les programacions 

Centre pioner en la implantació de la Formació 
DUAL 

Es fan poques accions (xerrades, tallers, 
formació...) per a motivar al professorat a 
introduir noves metodologies a l'aula 

Al departament d'informàtica hi ha coordinador/a de 
certificacions (CISCO, etc) 

Manca d’una plataforma única  (moodle, 
google classroom, carpetes d'aprenentatge) 
i metodologia clara de treball amb TIC  

Elevat  nombre de professorat implicat amb l’ús de 
les noves tecnologies (maquinària, robòtica,  realitat 
virtual  i d'altres) 

Professorat amb manca de formació i/o 
reticència a utilitzar les noves tecnologies 

Participació en les xarxes d'Emprenedoria, 
Innovació i Activa FP  

La major part del professorat no té formació 
en aplicacions pedagògiques per a 
dispositius mòbils i gamificació 

 Baixa mobilitat internacional a l’ESO 

  

Oportunitats Amenaces 

 Obsolescència ràpida de la tecnologia 

 

5.3 ENSENYAMENT, APRENENTATGE I AVALUACIÓ 

Fortaleses Debilitats 

Seguiment del compliment de la programació  Manca formació del professorat en avaluació 
competencial 

  Elevat nombre de repeticions a l’ESO   

  No es comparteix la informació de les 
estades en empreses amb els equips 
docents i departaments 

  

Oportunitats Amenaces 

Tallers i xerrades ofertades des de diverses entitats 
externes i del DdE 

Manca d’implicació d’algunes empreses en 
la valoració de l’alumnat   que fa estades en 
empresa 

  La tardança en cobrir algunes substitucions i 
manca de professorat d’algunes 
especialitats 

 Assignació de professorat que no sempre 
disposa del coneixement per impartir les 
matèries/mòduls, especialment en les difícils 
cobertures de FP 

  

5.4 ORIENTACIÓ EDUCATIVA I ACCIÓ TUTORIAL 

Fortaleses Debilitats 

Pla d'acollida de l'alumnat d’ESO  Manca el pla d'acollida de la FP 

Bon servei d'orientació tant a nivell d'ESO/BATX 
com de CCFF, aula d'acollida, atenció 
individualitzada a l’alumnat NESE, adaptacions 
d'aula 

Manca material per poder treballar amb 
l’alumnat amb dificultats d´aprenentatge 

Enquestes de satisfacció amb el PAT (ESO) No hi ha una figura que representi "el padrí" 
de l'alumne nouvingut, perquè el guiï i l'ajudi 
en el procés d'integració escolar 
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Tenir FP al centre facilita que l'alumnat de 3er i 4t 
d'ESO realitzi una visita a les Instal·lacions de FP i 
pugui realitzar alguna activitat per veure si s'ajusta a 
les seves expectatives 

Manca unar una sistemàtica de traspàs per 
l’alumnat de 4t que es queda a fer FP a 
l’Esteve Terradas 

Es realitza la setmana d'orientació acadèmica i 
professional a la FP amb foment d'activitats 
d'emprenedoria i a 4t d’ESO el projecte d’orientació 

No tots els tutors/es informen al drive el 
seguiment personalitzat de l'alumnat (FP) 

Fa anys que tenim implantada l'hora de tutoria a la 
FP  

 A la FP no es disposa de software per 
millorar la comunicació amb l'alumnat (faltes, 
notes, comunicats..) i el seguiment tutorial  

El centre ha alliberat a una persona de CCFF per fer 
orientació a l'alumnat d'aquesta etapa. Aquesta 
persona es coordina amb el departament 
d'orientació de l'Institut 

A FP no s'avalua el Pla d’Acció Tutorial  

Drive compartit amb Coordinació FP per a gestionar 
el seguiment de les tutories a la FP 

No hi ha benchmarking amb tutors/es ni 
indicadors de tutoria 

Dinamització de patis a l'ESO  Manca d’implicació dels equips docents a 
les tutories  

 Manca formació del professorat en 
orientació acadèmica i professional 

 

Oportunitats Amenaces 

Possibilitat de dissenyar activitats d’ensenyament i 
aprenentatge amb els socis i col·laboradors quan no 
sigui rendible comprar la maquinària i l’equipament 
necessari de manera individual 

No tenim oficialment la figura de 
l'orientador/a la FP 

Programa d'esport a l'escola  

Col·laboració de l'ajuntament i l'AMPA amb les 
activitats extraescolars a l'ESO 

 

 

EIX 6:  RESULTATS 

6.1 RESULTATS ESTRATÈGICS:  ESTRATÈGIA, PROCESSOS I INNOVACIÓ 

Fortaleses Debilitats 

Disposem d'indicadors de tots els processos 
identificats al centre així com del PdD 

No tenim indicadors d'inversions en 
estratègia i innovació 

  No hi ha indicadors d’acollida i 
acompanyament del professorat 

  

Oportunitats Amenaces 

Valor afegit que pot aportar el nou professorat que 
s’incorpora al centre 

  

 

6.2 RESULTATS CLAU:  PERSONES I SERVEI EDUCATIU 

Fortaleses Debilitats 

Bons resultats a les proves externes (ESO/Batx) Mals resultats interns a l'ESO i alguns cicles 
de FP 

  No hi ha un anàlisi ni sistemàtica  sobre com 
gestionar els indicadors de conflictes i 
d'orientació 

  

Oportunitats Amenaces 

   

 
 

d) Resultats dels processos de qualitat del centre2.  

 
Els manuals de resultats dels processos del 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.  

                                                
2
 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 
 

http://www.iesesteveterradas.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=537&Itemid=446
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El Projecte de Direcció del període 2016-2020 va alinear els indicadors de resultats i de context amb els 

indicadors de la base de dades de la inspecció, amb idèntics criteris de mesura, la qual cosa va facilitar-ne 

el seu seguiment.  En els dos últims cursos s’ha treballat en la mateixa línia amb els indicadors del 

Projecte de Qualitat i Millora Contínua.  La Comissió de Qualitat ha reduit el nombre de processos, 

procediments i indicadors, i el curs 2019-2020 s’ha aprovat un nou mapa de processos i dos manuals de 

serveis (un per l’ESO-Batxillerat i un per FP). 

 

Durant el període 2020-2024 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. CRITERIS PER DEFINIR ELS OBJECTIUS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 
2020-2024:  IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS I DEFINICIÓ DE PRIORITATS 

 
 
Per al període 2020-2024 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.   

 

En trets generals, es continuarà amb el Projecte Educatiu vigent, que va ser revisat a l’inici del curs 

2019-2020 i aprovat en data 10/10/2019.  Els documents estratègics s’actualitzen sempre que és 

necessari, amb el vist-i-plau del claustre, normalment a l’inici de cada curs escolar. 

 
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: 

 
1) Dins del capítol d’autonomia pedagògica, està previst actualitzar 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 1r a 4t d’ESO, dins 

de la franja d’optatives, l’opció d’estudiar alemany, que el curs 2019-2020 s’oferirà també a Batxillerat 

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. El curs 2019-2020 el centre ha iniciat la seva participació en el Projecte d’Innovació 
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Pedagògica GEP (Generació Plurilingüe), amb l’objectiu d’incorporar la llengua anglesa com a llengua 

vehicular en algunes matèries de l’ESO (Matemàtiques i Ciències Experimentals).   

2) Dins del capítol d’autonomia organitzativa, farem desdoblaments de grups a les matèries 

instrumentals (català, castellà, anglès i matemàtiques), de manera que sigui possible atendre la 

diversitat a tots els nivells. 

3) Dins del capítol d’autonomia de gestió de recursos humans i materials, l’Institut té la intenció de 

continuar fen ús social dels espais, segons els requisits i procediments establerts al capítol 3, article 

54 del decret d’autonomia, 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, el curs 2019-2020 hem creat dos 

perfils específics de dues matèries (matemàtiques i ciències experimentals) amb requisit de llengua 

anglesa.  És possible que al llarg del període 2020-2024 ens plantegem la creació d’algun altre perfil 

professional que ens ajudi a tirar endavant el Projecte Educatiu. 

 
A la vista de l’anàlisi dels resultats del centre, les prioritats en relació amb la millora dels resultats 

acadèmics es focalitzaran especialment en l’avaluació interna (índexs de superació i de graduació): 

 

 Es planificaran accions de millora que parteixin d’una anàlisi aprofundida i participada tant dels 

resultats acadèmics de l’avaluació interna que històricament es mantenen per sota de la mitjana 

en relació a la resta de centres de la mateixa categoria, com dels processos d’aula, per tal 

d’identificar tant les dificultats d’aprenentatge de l’alumnat com les possibles mancances en les 

programacions o les pràctiques d’aula. En aquest sentit, la tasca a desenvolupar pels 

departaments didàctics és imprescindible. 

 S’impulsarà l’aplicació d’estratègies organitzatives i metodològiques per garantir l’èxit de tot 

l’alumnat.   

 S’avançarà en l’aprenentatge competencial de l’alumnat. 

 S’incidirà en la millora del treball que es realitza a l’aula (metodologies, acció tutorial, atenció a la 

diversitat, avaluació, etc.). 

 

Quant a les condicions d’equitat, les prioritats del centre aniran encaminades a l’aplicació de mesures 

universals, que ha d’aplicar tot el professorat a tot l’alumnat: 

 

 Es dotarà de coherència al conjunt des mesures i suports universals, addicionals i intensives 

d’atenció a la diversitat que el centre aplica per tal d’assegurar l’èxit de tot l’alumnat. 

 S’aprofundirà en la prevenció de l’absentisme i l’abandonament, especialment en els estudis 

postobligatoris. 

 S’aprofundirà en els Plans d’Acció Tutorial. 

 S’avançarà en la inclusió de la perspectiva d’igualtat de gènere. 
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Quant al foment de l’excel·lència, 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:  

 

 S’incorporarà l’educació digital. 

 S’aprofundirà en l’educació en valors cívics per al desenvolupament sostenible segons l’agenda 

2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

 Es consolidarà la cultura mediambiental. 

 Es consolidarà la cultura preventiva. 

 Es treballarà per augmentar la confiança dels grups d’interès. 

 Es fomentaran les innovacions tecnològiques i de l’aprenentatge. 

 Es potenciarà la Coordinació Servei-Empresa. 

 Es consolidarà la internacionalització del centre a través de la participació en el Programa 

Erasmus+. 

 
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.  
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3.1 RESUM OBJECTIUS A DESENVOLUPAR 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓ 

GENERAL 

ANUAL DE 

CENTRE

CARACTERÍSTIQUES I 

SITUACIÓ CENTRE I 

ENTORN:   DIAGNOSI

 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

1. Millorar 

resultats 

acadèmics i 

cohesió social

PROJECTE 

EDUCATIU

Projecte de 

Direcció

LEC / DECRET 

D'AUTONOMIA

2. Fomentar 

l'excel·lència

OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS

ESTRUCTURA PROJECTE DE DIRECCIÓ

Període 2020-2024

 INSTITUT ESTEVE TERRADAS

Cornellà de Llobregat

VISIÓ

Ser un centre 

excel·lent en 

tots els àmbits i 

arribar a

ser un campus 

de referència a 

Cornellà i al 

Baix Llobregat

MISSIÓ

Facilitar 

desenvolupa-

ment alumnes a 

la societat

VALORS

Tolerància, 

responsabilitat,

respecte pel 

medi ambient

RECURSOS

-Humans

-Temporals i organitzatius

-Materials

-Pressupostaris

 

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

 D'on els 

treurem?

-Administració.

-Projectes d'Innovació

-Aliances (AMPA, entitats, 

empreses ...)

-Ús social dels espais

NOFC

OBJECTIUS 

OPERATIUS

1.1 Millorar els resultats 

acadèmics de l'alumnat 

d'ESO, Batx. i CCFF

1.2 Millorar la cohesió social 

al centre

ESTRATÈGIES

ACCIONS

1. Millora de la convivència al centre

2. Millora de 

l'orientació:  Desenvolupament dels Plans 

d'Acció Tutorial (PAT)

3. Millora de l'acollida i orientació del nou 

alumnat

4. Foment de les activitats extraescolars 

per a l'alumnat

5. Potenciació del Projecte de Coeducació

6. Millora de l'organització dels espais del 

centre adequant-los a les necessitats dels 

grups d'interès

1.2.1 Redactar del Pla de Convivència del 

Centre

1.2.2 Revisar el Pla d'Acció Tutorial a 

l'ESO i el Batxillerat i desenvolupar 

material per a les tutories

1.2.3 Revisar el Pla d'Acció Tutorial 

específic del nivell per a CFGM i CFGS i 

desenvolupar material per a les tutories

1.2.4 Crear la figura "padrí-padrina" a 

l'ESO perquè guiï a l'alumnat nouvingut i 

l'ajudi en el procés d'integració escolar

1.2.5 Crear la figura voluntària de 

"l'alumnat orientador/a" amb alumnat de 

1r curs CFGS perquè guiï i acompanyi a 

l'alumnat de 1r curs CFGM en el procés 

d'integració a CCFF

1.2.6 Oferir activitats extraescolars per a 

tot l'alumnat del centre

1.2.7 Programar unitats didàctiques 

coeducatives

1.2.8 Adequar espais per a reunions 

d'alumnes, reunions amb famílies i nova 

biblioteca

2.2 Consolidar la cultura 

preventiva i preparar el 

centre per a l'assoliment de 

la norma ISO 45000 (riscos)

1. Inclusió de criteris 

mediambientals i de riscos 

en els criteris d'homologació 

de proveïdors

2. Reducció dels riscos 

potencials d'accidents i 

incidents

2.2.1 Incloure criteris 

mediambientals i de riscos 

en el registre d'homologació 

de proveïdors

2.2.2 Revisar i actualitzar les 

fitxes de seguretat de 

màquines i eines i dels 

productes químics als 

laboratoris

2.1 Consolidar la cultura 

mediambiental i preparar el 

centre per a l'assoliment de 

la norma ISO 14001 (medi 

ambient)

1. Millora de l'eficiència 

energètica del centre

2. Foment de la implicació 

del professorat i l'alumnat en 

la gestió mediambiental

2.1.1 Acabar la substitució 

de fluorescents per leds

2.1.2 Acabar la sectorització 

de la calefacció

2.1.3 Continuar canviant 

finestres antigues per 

finestres més eficients 

energèticament2.1.4 

Continuar participant en el 

projecte "aules netes i 

educades"

2.3 Consolidar la confiança 

dels grups d'interès

1. Motivació del professorat i 

el PAS per incrementar la 

seva implicació amb el 

projecte del centre

2. Foment de la interacció 

amb els grups d'interès

3. Ampliació de la 

col·laboració amb el sector 

empresarial

2.3.1 Divulgar els projectes i 

bones pràctiques que es 

realitzen al centre en blocs i 

claustres participatius.

2.3.2 Potenciar la formació 

del professorat (noves 

metodologies, eines digitals, 

estades formatives a 

empreses i a l'estranger, 

equipaments específics...)

2.3.3 Potenciar la mobilitat 

internacional de professorat i 

PAS

2.3.4 Crear una associació 

d'ex-alumnat

2.3.5 Oferir formació i serveis 

d'acreditació per a 

treballadors

1. Detecció de les mancances en competències 

bàsiques de l'alumnat de 6è primària de les 

escoles adscrites de Cornellà

2. Implementació d'estratègies organitzatives 

d'atenció a la diversitat a l'ESO (PIM i PDC)

3. Implementació progressiva del treball per 

projectes a l'ESO

4. Treball sistemàtic de les competències 

bàsiques

5. Implementació progressiva del Projecte GEP 

(Generació Plurilingüe)

6. Millora del traspàs d'informació de l'alumnat 

propi de 4t ESO que inicia 1r curs CFGM

7. Millora de l'acollida i orientació del nou 

alumnat a CFGM

8. Revisió i millora de l'orientació del l'alumnat 

de 4t ESO cap a estudis post-obligatoris

9. Implementació de la metodologia de treball per 

projectes a FP (ABP)

10. Reforç de les competències assolides a l'ESO 

per l'alumnat de CFGM

11. Implementació de la cultura de la innovació

1.1.1 Coordinar actuacions amb les escoles 

adscrites de Cornellà

1.1.2 Desdoblar els grups per nivells a les 

matèries instrumentals a l'ESO

1.1.3 Organitzar un equip de millora amb 

l'objectiu d'implementar noves metodologies 

(ABP) que permetin millorar la pràctica docent

1.1.4 Organitzar classes de reforç de llengua 

catalana, llengua castellana, llengua anglesa i 

matemàtiques per alumnat de l'ESO i Batxillerat, 

en horari extraescolar

1.1.5 Fomentar activitats d'aula per reforçar la 

comprensió lectora i l'expressió escrita en 

català, castellà i anglès, i la geometria en 

matemàtiques

1.1.6 Impartir alguna unitat didàctica de matèries 

no lingüístiques en anglès

1.1.7 Traspassar la informació de l'alumnat de 4t 

d'ESO de l'Institut Esteve Terradas que accedeix 

a 1r curs de CFGM

1.1.8 Realitzar un mòdul zero a 1r curs CFGM 

perquè l'alumnat obtingui un coneixement previ 

del cicle formatiu

1.1.9 Convidar  a participar a professorat de FP 

en les sessions d'orientació de 4t ESO i de 

Batxillerat

1.1.0 Organitzar un equip de millora amb 

l'objectiu d'implementar noves metodologies 

(ABP) que permetin millorar la pràctica docent

1.1.11 Organitzar mesures de reforç de 

matemàtiques, català i anglès per alumnat de 

CFGM

1.1.12 Participar en activitats innovadores

INDICADORS

1. Índex d'alumnes que es graduen 

en ESO

2. Índex d'alumnes que es graduen 

en Batxillerat

3. Índex d'alumnes que es graduen 

en CFGM

4. Índex d'alumnes que es graduen 

en CFGS

5. Nombre de faltes disciplinàries a 

l'ESO i Batx. (sense expedient 

disciplinari)

6. Índex d'abandonament en 

l'ensenyament post-obligatori:  1r 

Batx.

7. Índex d'abandonament en 

l'ensenyament post-obligatori: 1r 

curs CFGM

8. Nombre d'unitats didàctiques 

coeducatives
14. Índex de 

sinistralitat

9.  Consum d'aigua:  m3/ alumne

10. Consum de gas natural:  m3 

/alumne

11. Consum 

electricitat:                 Kwh/alumne

12. Recollida de residus de paper 

generats:  l/alumne

13. Recollida de residus de plàstic 

generats:  l/alumne

15. Grau de satisfacció del 

professorat

16. Grau de satisfacció del 

PAS

17. Grau de satisfacció de 

l'alumnat que acaba 

etapa:  4t ESO

18. Grau de satisfacció de 

l'alumnat que acaba 

etapa:  2n Batx.

19. Grau de satisfacció de 

l'alumnat que acaba 

etapa:  2n curs CCFF

20. Grau de satisfacció de les 

famílies que matriculen els 

fills/es a 4t ESO  



 

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%. 

OBJECTIUS EN ELS QUALS ES BASA L’AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES (ODS):  
Educació de Qualitat (ODS 4) 
Igualtat de Gènere (ODS 05) 

Reducció de les Desigualtats (ODS 10) 
Pau, Justícia i Institucions Sòlides (ODS 16) 

 

OBJECTIU OPERATIU 1.1 Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU:  COORDINACIÓ PEDAGÒGICA I SOTS-DIRECCIÓ FP. 

INDICADORS DE RESULTATS 
OBJECTIU 1.1 

FÒRMULA DE CÀLCUL 
INSTRUMENTS PER A LA 
RECOLLIDA DE DADES 

P
U

N
T

 

IN
IC

IA
L

 
VALORS DESITJATS 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

1. Índex d’alumnes que es graduen en 
ESO. 

Nombre d’alumnes que es graduen/ nombre 
d’alumnes que es van matricular a 4t ESO. *100. 

-Actes d’avaluació. 78% 80% 82% 83% 84% 

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

Nombre d’alumnes que es graduen/ nombre 
d’alumnes que es van matricular a 1r Batx. *100. 

-Actes d’avaluació. 65% 67% 69% 71% 72% 

3. Índex d’alumnes que es graduen en 
CCFF grau mitjà. 

Total alumnat que obté el títol / total alumnat 
matriculat del total de mòduls pendents per 
obtenir el títol*100. (Les matrícules parcials només s’han 

d’incloure en el càlcul d’alumnat matriculat quan abasti el total 
de mòduls pendents per superar el cicle). 

-Actes d’avaluació. 
 

60% 62% 64% 66% 67% 

4. Índex d’alumnes que es graduen en 
CCFF grau superior. 
 

Total alumnat que obté el títol / total alumnat 
matriculat del total de mòduls pendents per 
obtenir el títol)*100.  (Les matrícules parcials només 

s’han d’incloure en el càlcul d’alumnat matriculat quan abasti 
el total de mòduls pendents per superar el cicle). 

-Actes d’avaluació. 
 

63% 65% 67% 69% 70% 

ESTRATÈGIES I ACCIONS RESPONSABLE 
CURS D’APLICACIÓ 

RECURSOS 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

Estratègia 1:  Detecció de les mancances en competències bàsiques de l’alumnat de 6è primària de les escoles adscrites de Cornellà. 

Acció 1.1.1: Coordinar actuacions 
amb les escoles adscrites de 
Cornellà. 

-Coordinació Pedagògica. ● ● ● ● -Hores reunió amb tutors/es 6è Primària. 

Estratègia 2:  Implementació d’estratègies organitzatives d’atenció a la diversitat a l’ESO (PIM i PDC). 

Acció 1.1.2:  Desdoblar els grups per 
nivells a les matèries instrumentals a 
l’ESO (si la situació de pandèmia ho 
permet). 

-Coordinadors/es de nivell ESO. 
-Supervisió: Coordinació Pedagògica. 

 ● ● ● -Hores de reunió dels equips docents d’ESO. 

Estratègia 3:  Implementació progressiva del treball per projectes a l‘ESO. 

Acció 1.1.3: Organitzar un equip de 
millora amb l’objectiu d’implementar 

-Caps de departaments ESO. 
-Supervisió: Coordinació Pedagògica. 

● ●  
 -Hores de reducció per la figura de 

coordinador/a de projectes. 
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noves metodologies (ABP) que 
permetin millorar la pràctica docent. 

-Hores de reunió Comissió pedagògica i 
equips docents d’ESO. 
-Formació del professorat. 

Estratègia 4:  Treball sistemàtic de les competències bàsiques.   

Acció 1.1.4:  Organitzar classes de 
reforç de llengua catalana, llengua 
castellana, llengua anglesa i 
matemàtiques per alumnat de l’ESO i 
Batxillerat, en horari extraescolar. 

-Coordinadors/es ESO i Batx./Cicles. 
-AMPA. 
-Supervisió: Cap d’Estudis ESO-Batxillerat. 

● ● ● ● 
-18€/mes/alumne, a càrrec de l’alumnat, 
organitzat per  l’AMPA, revisable anualment i 
en funció del nombre d’alumnes. 

Acció 1.1.5:  Fomentar activitats 
d’aula per reforçar la comprensió 
lectora i l’expressió escrita en català, 
castellà i anglès, i la geometria en 
matemàtiques. 

-Caps dels departaments de català, castellà, 
anglès i  matemàtiques.  
-AMPA. 
-Supervisió: Coordinació Pedagògica. 

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

Estratègia 5:  Implementació progressiva del Projecte GEP (Generació Plurilingüe).   

Acció 1.1.6:  Impartir alguna unitat 
didàctica de matèries no 
lingüístiques en anglès. 

-Professorat participant en el Projecte GEP. 
-Supervisió:  Coordinació Pedagògica. 

● ● ● ● 
-Hores reunions equip impulsor GEP. 
-Formació del professorat (Departament 
d’Educació). 

Estratègia 6:  Millora del traspàs d’informació de l’alumnat propi de 4t ESO que inicia 1r curs CFGM. 

Acció 1.1.7: Traspassar la informació 
de l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut 
Esteve Terradas que accedeix a 1r 
curs de CFGM. 

-Coordinador/a 4t ESO. 
-Supervisió: Coordinació Pedagògica i Sots-
Direcció FP. 

● ● ● ● 
-Hores de reunió Coordinador/a 4t ESO, 
Coordinador/a Pedagògic/a i Sots-director/a 
FP. 

Estratègia 7:  Millora de l’acollida i orientació del nou alumnat a CFGM. 

Acció 1.1.8:  Realitzar un mòdul zero 
a 1r curs CFGM perquè l’alumnat 
obtingui un coneixement previ del 
cicle formatiu. 

-Tutors/es curs 1r CFGM. 
-Supervisió:  Orientador/a FP. 

● ● ● ● 
-Hores de tutoria. 
-Hores reunió tutors/es amb l’orientador/a de 
FP. 

Estratègia 8:  Revisió i millora de l’orientació del l’alumnat de 4t ESO cap a estudis post-obligatoris. 

Acció 1.1.9:  Convidar  a participar a 
professorat de FP en les sessions 
d’orientació de 4t ESO i de Batxillerat.  

-Orientador/a de 4t ESO. 
-Supervisió: Coordinació Pedagògica. 

● ●  

 -Hores reunió tutors/es 4t ESO i Batx. amb 
orientador/a de 4t ESO i Batx.  i Coordinació 
Pedagògica. 
-Hores de professorat de FP per participar 
en les tutories d’orientació a 4t d’ESO i Batx. 
-Webs orientació (Educaweb). 
-Visites a Cicles Formatius/ Universitats. 

Estratègia 9:  Implementació de la metodologia de treball per projectes a FP (ABP). 

Acció 1.1.10:  Organitzar un equip de 
millora amb l’objectiu d’implementar 
noves metodologies (ABP) que 
permetin millorar la pràctica docent.   

-Sots-Direcció FP. 
-Supervisió: Sots-Direcció FP i Cap d’Estudis FP. 

● ●   
-Hores reunió Comissió Pedagògica i 
Departaments FP. 
-Formació del professorat. 
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Estratègia 10: Reforç de les competències assolides a l’ESO per l’alumnat de CFGM. 

Acció 1.1.11:  Organitzar mesures de 
reforç de matemàtiques, català i 
anglès per alumnat de CFGM. 

-Coordinació Batx. 
-Supervisió: Sots. Direcció de FP. 

● ● ● ● 
-18€/mes/alumne, a càrrec de l’alumnat, 
organitzat per  l’AMPA, revisable anualment i 
en funció del nombre d’alumnes. 

Estratègia 11:  Implementació de la cultura de la innovació.   

Acció 1.1.12:  Participar en activitats 
innovadores. 

-Caps departament FP. 
-Supervisió:  Cap d’estudis FP. 

● ● ● ● 
-Empreses o entitats que ofereixin 
col·laboració en projectes d’innovació. 

 

OBJECTIU OPERATIU 1.2 Millorar la cohesió social al centre. 

RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU:  CAP D’ESTUDIS ESO-BATX I CAP D’ESTUDIS FP. 

INDICADORS DE RESULTATS 
OBJECTIU 1.2 

FÒRMULA DE CÀLCUL 
INSTRUMENTS PER A LA 
RECOLLIDA DE DADES 

P
U

N
T

 

IN
IC

IA
L

 

VALORS DESITJATS 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

5. Nombre de faltes disciplinàries a 
l’ESO i Batx. (sense expedient 
disciplinari). 

-Alumnat ESO i Batx. amb faltes disciplinàries / 
total alumnat ESO i Batx. *100.  Seguiment del Procés 

02 “Organització i Planificació del Centre”, indicador 3. 

-Registre de faltes disciplinàries 
cap d’estudis ESO-Batx. 

85 83 81 80 79 

6. Índex d’abandonament en 
l’ensenyament post-obligatori:  
Alumnat de 1r Batxillerat.  

-Alumnat de 1r curs de Batx. que abandona el 
curs després del 31 d’octubre de cada any  / total 
alumnat Batx.)*100.  Seguiment del Procés 02 

“Organització i Planificació del Centre”, indicador 2. 

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

5,42
% 

5,29
% 

5,16
% 

5,02
% 

4,88
% 

7. Índex d’abandonament en 
l’ensenyament post-obligatori:  
Alumnat de 1r curs CCFF grau mitjà.   

-Alumnat de 1r curs de CFGM que abandona el 
curs després del 31 d’octubre de cada any  / total 
alumnat CFGM)*100.  Seguiment del Procés 02 

“Organització i Planificació del Centre”, indicador 2. 

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

5,91
% 

5,76
% 

5,61
% 

5,46
% 

5,32
% 

8. Nombre d’unitats didàctiques 
coeducatives. 

-Nombre d’unitats didàctiques coeducatives cada 
curs. 

-Registre coordinació coeducació. 6 7 8 9 10 

ESTRATÈGIES I ACCIONS RESPONSABLE 
CURS D’APLICACIÓ 

RECURSOS 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

Estratègia 1:  Millora de la convivència al centre. 

Acció 1.2.1:  Redactar del Pla de 
Convivència del Centre. 

-Caps d’Estudis (ESO-Batx. i FP). 
-Supervisió:  Director/a. 

●    
-Temps de l’equip directiu per redactar el Pla 
i consensuar-lo amb el claustre. 

Estratègia 2:  Millora de l’orientació:  Desenvolupament dels Plans d’Acció Tutorial (PAT). 

Acció 1.2.2:  Revisar el Pla d’Acció 
Tutorial a l’ESO i el Batxillerat i 
desenvolupar material per a les 
tutories. 

-Orientadors/es de l’ESO i Batxillerat.  
-Supervisió: Coordinació Pedagògica. 

● ●   
-Hores reunió tutors/es ESO i Batx. amb 
orientadors/es i Coordinació Pedagògica. 
-Formació del professorat. 

Acció 1.2.3:  Revisar el Pla d’Acció 
Tutorial específic del nivell per a 
CFGM i CFGS i desenvolupar material 
per a les tutories. 

-Orientador/a FP del centre. 
-Supervisió: Sots-direcció FP. 

● ●   
-Hores reunió tutors/es CFGM, orientador/a 
FP i Sots-Director/a FP. 
-Formació del professorat. 
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Estratègia 3:  Millora de l’acollida i orientació del nou alumnat. 

Acció 1.2.4:  Crear la figura “padrí-
padrina” a l’ESO perquè guiï a 
l’alumnat nouvingut i l'ajudi en el 
procés d'integració escolar. 

-Tutor/a aula d’acollida. 
-Supervisió: Coordinador/a Pedagògic/a. 

● ● ● ● 
-Hores de reunió del tutor/a de l’aula 
d’acollida amb l’alumnat “padrí” (voluntari). 
-Hores de tutoria alumnat ESO. 

Acció 1.2.5: Crear la figura voluntària 
de “l’alumnat orientador/a” amb 
alumnat de 1r curs CFGS perquè guiï 
i acompanyi a l’alumnat de 1r curs 
CFGM en el procés d'integració a 
CCFF. 

-Orientador/a FP del centre. 
-Supervisió:  Sots-direcció FP. 

● ● ● ● 

-Hores reunió tutors/es 1r curs CFGM i 
CFGS, orientador/a FP i Sots-Director/a FP. 
-Hores de formació. 
-Tutories. 

Estratègia 4:  Foment de les activitats extraescolars per a l’alumnat. 

Acció 1.2.6:  Oferir activitats 
extraescolars per a tot l’alumnat del 
centre. 

-Coordinadors/es activitats extraescolars (ESO-
Batx.FP). 
-Supervisió:  Caps d’Estudis ESO-Batx. i FP. 

● ● ● ● 
-18€/mes/alumne/a aproximadament, en 
funció de l’activitat, a càrrec de l’alumnat, 
organitzat per  l’AMPA. 

Estratègia 5:  Potenciació del Projecte de Coeducació. 

Acció 1.2.7: Programar unitats 
didàctiques coeducatives.  

-Coordinador/a Coeducació. 
-Supervisió:  Coordinador/a Pedagògic/a i Sos-
Director/a FP. 

● ● ● ● 

-Temps de coordinació entre la coordinació 
de coeducació, l’equip directiu  i el 
professorat. 
-Formació del professorat. 

Estratègia 6:  Millora de l’organització dels espais del centre adequant-los a les necessitats dels grups d’interès.    

Acció 1.2.8: Adequar espais per a 
reunions d’alumnes, reunions amb 
famílies i nova biblioteca.   

-Caps d’Estudis (ESO-Batx. i FP). 
-Supervisió:  Director/a. 
 

● ● ● ● 
-Lloguer d’aules (ús social del centre) per 
recollir diners per obres i mobiliari. 
 

 

OBJECTIU 2:    FOMENTAR L’EXCEL·LÈNCIA. 

PES DE L’OBJECTIU:  40%. 

OBJECTIUS EN ELS QUALS ES BASA L’AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES (ODS) 
Salut i Benestar (ODS 03)              
Igualtat de Gènere (ODS 05) 
Energia Neta i Assequible (ODS 07)                                                  

Indústria, Innovació i Infraestructures (ODS 9) 
Reducció de les Desigualtats (ODS 10)  
Ciutats i Comunitats Sostenibles (ODS 11) 

Consum i Producció responsables (ODS 12) 
Acció Climàtica (ODS 13) 
Pau, Justícia i Institucions Sòlides (ODS 16) 

 

OBJECTIU OPERATIU 
2.1 Consolidar la cultura mediambiental i preparar el centre per a l’assoliment de la norma ISO14001 
(medi ambient). 

RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU:  ADMINISTRADOR/A. 

INDICADORS DE RESULTATS 
OBJECTIU 2.1 

FÒRMULA DE CÀLCUL 
INSTRUMENTS PER A LA 
RECOLLIDA DE DADES 

P
U

N
T

 

IN
IC

IA
L

 

VALORS DESITJATS 

9. Consum d’aigua:  m3 / alumne/a. 
-Consum d’aigua en m3 / any / nombre d’alumnat 
matriculat a 31 octubre de l’any en curs.  Seguiment 

Procés 14 “Gestió infraestructures, informàtica i medi 

-Factura d’aigua (mensual).   1,64 1,60 1,56 1,52 1,48 
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ambient”, indicador 3. 

10. Consum de gas natural:  m3 / 
alumne/a.  

-Consum de gas en m3 / any / nombre d’alumnat 
matriculat a 31 octubre de l’any en curs.  Seguiment 

Procés 14 “Gestió infraestructures, informàtica i medi 
ambient”, indicador 4. 

-Factura de gas (mensual).    19,58 19,08 18,58 18,08 17,58 

11. Consum electricitat:  Kwh / 
alumne/a. 

-Consum d’electricitat en Kwh / any / nombre 
d’alumnat matriculat a 31 octubre de l’any en curs.  
Seguiment Procés 14 “Gestió infraestructures, informàtica i 
medi ambient”, indicador 5. 

-Factura d’electricitat (mensual).   
152,5

1 
148,6

9 
144,8

8 
141,0

7 
137,2

6 

12. Recollida de residus de paper 
generats:  litres / alumne/a (capacitat 
dels contenidors).    

-Paper recollit en  litres / any / nombre d’alumnat 
matriculat a 31 octubre de l’any en curs.  Seguiment 

Procés 14 “Gestió infraestructures, informàtica i medi 
ambient”, indicador 8. 

-Registre coordinador/a medi 
ambient.   

27,29 26,61 25,93 25,25 24,56 

13. Recollida de residus de plàstic 
generats:  litres / alumne/a (capacitat 
dels contenidors). 

-Recollida de plàstic en litres / any / nombre 
d’alumnat matriculat a 31 octubre de l’any en curs.  
Seguiment Procés 14 “Gestió infraestructures, informàtica i 
medi ambient”, indicador 8. 

-Registre coordinador/a medi 
ambient.   

19,33 18,83 20,33 20,83 21,26 

ESTRATÈGIES I ACCIONS RESPONSABLE 
CURS D’APLICACIÓ 

RECURSOS 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

Estratègia 1:  Millora de l’eficiència energètica del centre.   

Acció 2.1.1:  Acabar la substitució de 
fluorescents per leds. 

-Responsable medi ambient. 
-Supervisió:  Cap de manteniment i 
administrador/a. 

● ●   
-6000€ aproximadament a càrrec de 
reequipaments. 
-Lloguer d’espais (ús social del centre). 

Acció 2.1.2: Acabar la sectorització 
de la calefacció. 

-Cap de manteniment. 
-Supervisió:  Administradora. 

●    
-16000€ aproximadament, a càrrec de 
reequipaments. 
-Lloguer d’espais (ús social del centre). 

Acció 2.1.3: Continuar canviant 
finestres antigues per finestres més 
eficients energèticament. 

-Cap de manteniment. 
-Supervisió:  Administradora. 

● ● ● ● 
-60000€ aproximadament, a càrrec de 
reequipaments. 
-Lloguer d’espais (ús social del centre). 

Estratègia 2:  Foment de la implicació del professorat i l’alumnat en la gestió mediambiental. 

Acció 2.1.4: Continuar participant en 
el projecte “aules netes i educades”. 

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

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

 

OBJECTIU OPERATIU 2.2 Consolidar la cultura preventiva i preparar el centre per a l’assoliment de la norma ISO45000 (riscos). 

RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU:  SECRETARI/ÀRIA 

INDICADORS DE RESULTATS 
OBJECTIU 2.2 

FÒRMULA DE CÀLCUL 
INSTRUMENTS PER A LA 
RECOLLIDA DE DADES 

P
U

N
T

 

IN
IC

IA
L

 

VALORS DESITJATS 

14. Índex de sinistralitat. 
-Índex de sinistralitat.  Seguiment Procés 18 “Gestió 

d’Infraestructures, Sistemes Informàtics, Riscos i Medi 
Ambient”, indicador 2. 

-Registre d’accidents (secretaria).   44 43 42 41 40 

ESTRATÈGIES I ACCIONS RESPONSABLE CURS D’APLICACIÓ RECURSOS 
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2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

Estratègia 1:  Inclusió de criteris mediambientals i de riscos en els criteris d’homologació de proveïdors.  

Acció 2.2.1: Incloure criteris 
mediambientals i de riscos en el 
registre d’homologació de 
proveïdors.   

-Administrador/a. 
-Supervisió:  Coordinador/a Prevenció de Riscos. 

●    

-Temps del/la cap de riscos, cap de medi 
ambient, cap de manteniment i equip directiu 
per a consensuar i redactar els criteris. 
-Xarxa de riscos del Dept. d’Educació. 

Estratègia 2:  Reducció dels riscos potencials d’accidents i incidents.  

Acció 2.2.2:  Revisar i actualitzar les 
fitxes de seguretat de màquines i 
eines i dels productes químics als 
laboratoris.   

-Caps dels departaments de Tecnologia i 
Ciències  (ESO-Batx.) i CCFF. 
-Supervisió:  Coordinador/a Prevenció de Riscos. 

● ● ● ● 

-Temps dels departaments per a revisar i 
actualitzar les fitxes. 
-Xarxa de riscos del Dept. d’Educació. 

 

OBJECTIU OPERATIU 2.3 Consolidar la confiança dels grups d’interès. 

RESPONSABLE EQUIP DIRECTIU:  DIRECTOR/A 

INDICADORS DE RESULTATS 
OBJECTIU 2.3 

FÒRMULA DE CÀLCUL 
INSTRUMENTS PER A LA 
RECOLLIDA DE DADES 

P
U

N
T

 

IN
IC

IA
L

 

VALORS DESITJATS 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

15. Grau de satisfacció del 
professorat. 

Grau de satisfacció del professorat.  Seguiment 

Procés 17 “Gestió de l’Equip Humà”, indicador 1. 
-Enquesta satisfacció professorat. 8,20 8,26 8,32 8,37 8,42 

16. Grau de satisfacció del PAS. Grau de satisfacció del professorat.  Seguiment 

Procés 17 “Gestió de l’Equip Humà”, indicador 1. 
-Enquesta satisfacció PAS. 5,92 6,39 6,86 7,33 7,80 

17. Grau de satisfacció de l’alumnat 
que acaba etapa:  4t ESO 

Grau de satisfacció de l’alumnat que acaba etapa 
(4t ESO, 2n Batx. i 2n curs CFGM i CFGS).  
Seguiment Procés 01 “Planificació Estratègica”, indicador 2.   

-Enquesta satisfacció alumnat. 

7,21 7,41 7,61 7,81 8,00 

18. Grau de satisfacció de l’alumnat 
que acaba etapa:  2n Batxillerat 

7,58 7,69 7,80 7,90 8,00 

19. Grau de satisfacció de l’alumnat 
que acaba etapa:  2n curs CCFF 

7,34 7,51 7,68 7,84 8,00 

20. Grau de satisfacció de les famílies 
que matriculen els fills/es a 4t d’ESO. 

Grau de satisfacció de les famílies que matriculen 
els seus fills/es a 4t d’ESO.  Seguiment Procés 01 

“Planificació Estratègica”, indicador 3.   

-Enquesta satisfacció famílies que 
matriculen fills/es a 4t ESO. 

7,74 7,85 7,86 8,06 8,16 

ESTRATÈGIES I ACCIONS RESPONSABLE 
CURS D’APLICACIÓ 

RECURSOS 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

Estratègia 1:  Motivació del professorat i el PAS per incrementar la seva implicació amb el projecte del centre. 

Acció 2.3.1:  Divulgar els projectes i 
bones pràctiques que es realitzen al 
centre en blocs i claustres 
participatius. 

-Coordinació Pedagògica i Sots-Direcció FP.  
-Supervisió:  Director/a. 

● ● ● ● -Temps de blocs participatius. 

Acció 2.3.2:  Potenciar la formació del 
professorat (noves metodologies, 
eines digitals, estades formatives a 

-Coordinació Pedagògica i Sots-Direcció FP.  
-Supervisió:  Director/a. 

● ● ● ● 
-Cursos de formació. 
-Beques Erasmus +. 
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empreses i a l’estranger, 
equipaments específics...).   

Acció 2.3.3:  Potenciar la mobilitat 
internacional de professorat i PAS. 

-Coordinador/a mobilitat internacional. 
-Supervisió:  Director/a. 

● ● ● ● 

-Beques Erasmus+. 
-Fundació FP. 
-Coord. mobilitat internacional (FP) i 
responsable mobilitat internacional (ESO-
Batx.). 

Estratègia 2:  Foment de la interacció amb els grups d’interès.   

Acció 2.3.4: Crear una associació 
d’ex-alumnat. 

-Coord. 4t ESO, Coord. Batxillerat i Coord. FP. 
-Supervisió: Coord. Pedagògic/a i  Sots-director/a. 

   ● 
-Temps dels/les coordinadors/es i el/la 
sotsdirector/a. 

Estratègia 3:  Ampliació de la col•laboració amb el sector empresarial. 

Acció 2.3.5:  Oferir formació i serveis 
d'acreditació per a treballadors.   

-Coordinador/a d’assessorament del centre. 
-Supervisió:  Sots-director/a FP. 

● ● ● ● -Professorat format per fer l’acreditació. 



4. COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU 

 
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 i l’Administrador/a.  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, totes funcionaries 

de carrera, com a membres de l’equip directiu: 

CÀRREC PERSONA PROPOSADA ESPECIALITAT 

Directora Olga Quesada Baiges (DD) Llengua Anglesa 

Secretària Olga Roig Arnau (DD) 505 FOL 

Admnistradora Francesca Rubio Morales (DD) Matemàtiques 

Cap d’Estudis ESO-Batx. Samuel Villar Bautista (PP) Educació Física  

Coordinadora Pedagògica Irene Sánchez Maestre (DD) Geografia i Història 

Cap d’Estudis FP Jordi Mengual Portero (DD) 512 Org. i  Projectes Fab. 

Mecànica  

Sots-Director FP Jaume Llovet Barbero (CS) 609 Manteniment de vehicles  

 

La Comissió de Qualitat, formada per tot l’Equip Directiu i el/la Coordinador/a de Qualitat, seguirà 

realitzant 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. 

 
El centre continuarà comptant amb un Consell de Direcció, que es reunirà sempre que la Direcció ho 

consideri necessari amb l’objectiu de contribuir a la presa de decisions estratègiques. 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, Mobilitat 

Internacional, Servei-Empresa, la Coordinació de FP (FCT), la Coordinació LIC i un/una representant 

d’Activitats Extraescolars. 

 

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. 

 
L’alumnat és 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 
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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/les 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 Serveis Educatius 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.   

6. 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.   

 
      Es faran servir quatre tipus de graelles diferents, que es poden trobar als annexes: 
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1) Quadre d’indicadors3, 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 10.1). 

2) Quadre de seguiment anual de resultats acadèmics i de context, on es recollirà l’índex de 

millora anual i les mesures a emprendre en cas que els resultats no siguin els esperats.  (Annex 

10.2). 

3) Fitxa de seguiment anual d’accions amb indicadors de procés (grau d’aplicació, qualitat de 

l’execució i grau d’impacte).  (Exemple a l’annex 10.3). 

4) Quadre d’indicadors de recursos.  (Annex 10.4). 

5) Quadre resum de resultats d’aplicació anual de les accions.  (Annex 10.5). 

6) Quadre síntesi aplicació d’accions final de mandat.  (Annex 10.6). 

7. 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 els 

resultats que cada responsable, dintre de l’equip directiu, haurà inclòs en les graelles referenciades a 

l’apartat 6, i que es poden trobar als annexos 10.1 a 10.6, ambdós inclusiu.   

 
De les revisions anuals en sortiran propostes de millora.  Dels resultats obtinguts s’informarà a la 

comunitat educativa i a l’Administració.  Durant el mes de novembre 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 durant el mes de novembre. Els resultats dels processos seran 

públics a través de la web de l’Institut.  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.  

 

                                                
3
 Els punts de partida s’han calculat amb la mitjana dels cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.  Els resultats del 

2019-2020 només s’han inclòs si estaven disponibles en el moment de redactar aquest projecte.  Una vegada es 
disposi dels resultats del curs 2019-2020 es rectificarà la graella d’indicadors. 
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8. MECANISMES DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

 
El centre compta amb un Pla de Comunicació que s’ha convertit en un dels documents estratègics del 

centre.  Aquest Pla de Comunicació preveu la comunicació interna i l’externa, i té com a objectiu 

principal millorar la difusió de la informació a tota la comunicat educativa.  Durant el període 2020-2024 

es continuaran desplegant les següents accions: 

 

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

 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 alumnat de les etapes post-obligatòries de 

Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

 Sistema de queixes i suggeriments. 

 Espai  per comunicar-se amb l’alumnat d’FP al web del centre:   

                 https://agora.xtec.cat/iesesteveterradas/alumnat-2/  

 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. 

 Manuals de serveis (ESO-Batxillerat i FP). 

 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.   

 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.   

 

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). 

https://agora.xtec.cat/iesesteveterradas/alumnat-2/


PROGRAMACIÓ 

GENERAL ANUAL 

DE CENTRE

1.1 Millorar els 

resultats 

acadèmics de 

l'alumnat 

d'ESO, 

Batxillerat i 

Cicles 

Formatius.

1. Millorar 

resultats 

acadèmics i 

cohesió social

2.1 Consolidar 

la cultura 

mediambiental i 

preparar el 

centre per a 

l'assoliment de 

la norma 

ISO14001 (medi 

ambient).

Projecte de 

Direcció

2. Fomentar 

l'excel·lència

2.2 Consolidar 

la cultura 

preventiva i 

preparar el 

centre per a 

l'assoliment de 

la norma 

ISO45000 

(riscos).

2.3 Consolidar 

la confiança 

dels grups 

d'interès.

OBJECTIUS 

ESTRATÈGICS

OBJECTIUS OPERATIUS

OBJECTIUS AMB 

INDICADORS 

D'AVALUACIÓ 

-De resultats 

acadèmics

-De context

-D'aplicació 

d'activitats

-De recursos

9. Consum d'aigua:  m3 / 

alumne/a.

10. Consum de gas 

natural:  m3 / alumne/a. 

11. Consum 

electricitat:  Kwh / 

alumne/a.

12. Recollida de residus 

de paper generats:  litres / 

alumne/a (capacitat dels 

contenidors).   

13. Recollida de residus 

de plàstic generats:  litres 

/ alumne/a (capacitat dels 

contenidors).

AVALUACIÓ I 

RETIMENT DE 

COMPTES

Memòria anual

DIFUSIÓ 

COMUNITAT 

EDUCATIVA

 D'on els 

treurem?

-Administració

-Projectes d'Innovació

-Aliances (AMPA, 

entitats, empreses ...)

-Ús social dels espais

Estratègies

Actuacions

SEGUIMENT I 

CONTROL

-Seguiment trimestral 

de les actuacions 

previstes

-Dues auditories 

sistema de gestió

-Revisió final per la 

Direcció (juliol)

S'han de fer 

modificacions per 

al curs següent?

CARACTERÍSTIQUES I 

SITUACIÓ CENTRE I 

ENTORN:   DIAGNOSI

ORGANITZACIÓ I 

FUNCIONAMENT
CALENDARIS

Activitats 

extraescolars

Calendari 

escolar i horari 

general del 

centre

Reunions 

generals i 

avaluacions

Guàrdies i 

substitucions

RECURSOS

-Humans

-Temporals i 

organitzatius

-Materials

-Pressupostaris

 SERVEIS 

ESCOLARS

Biblioteca 

(quan estigui 

reformada)

Cafeteria

RELACIONS 

EXTERNES

Comissió 

coordinació 

primària/

secundària

AMPA

Reunions amb 

les famílies

NOFC

CONCRECIÓ 

DE FUNCIONS  

EN 

L'ORGANITZA-

CIÓ GENERAL

Organigrama

Òrgans de 

govern i 

coordinació

Tutories

Vincles i 

composició 

equips i 

comissions

Reunions 

òrgans de 

govern i 

coordinació

REGULACIÓ 

SUBSTITUCIÓ 

PROFESSORAT

Guàrdies i 

vigilàncies de 

pati

Ajuntament

Serveis 

educatius

Empreses i 

entitats

Activitats 

culturals entorn

Ràdio i premsa 

local

 PLA DE 

FORMACIÓ DE 

CENTRE

Activitats de 

formació

ORGANITZACIÓ 

CURRICULAR

Activitats d'aula 

(ESO/Batx/CF)

Activitats fora 

de l'aula (ESO/ 

Batx/CF)

ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT

Criteris de 

distribució de 

l'alumnat

ACCIÓ 

TUTORIAL

Aula d'acollida

SIEI

Distribució 

tutories

Pla Acció 

Tutorial

PARTICIPACIÓ 

EN 

PROJECTES  I 

XARXES

Qualitat i 

Millora 

Contínua (xarxa 

E5)

Escoles Verdes 

 

Mediació

Sharing to 

Learn

Activa FP

1.2 Millorar la 

cohesió social 

al centre

GEP

Innova FP

Coeducació

1. Índex d'alumnes que es 

graduen en ESO.

2. Índex d'alumnes que es 

graduen en Batxillerat.

3. Índex d'alumnes que es 

graduen en CFGM

4. Índex d'alumnes que es 

graduen en CFGS

INDICADORS INDICADORS

5. Índex de faltes 

disciplinàries a l'ESO i 

Batx. (sense expedient 

disciplinari)

6. Índex d'abandonament 

en l'ensenyament post-

obligatori:  1r Batxillerat

7. Índex d'abandonament 

en l'ensenyament post-

obligatori:  1r curs CCFF 

grau mitjà.  

8. Nombre d'unitats 

didàctiques coeducatives

15. Grau de satisfacció del 

professorat.

16. Grau de satisfacció del 

PAS.

17. Grau de satisfacció de 

l'alumnat que acaba etapa: 

4t ESO.

18. Grau de satisfacció de 

l'alumnat que acaba etapa: 

 2n Batxillerat.

19. Grau de satisfacció de 

l'alumnat que acaba etapa: 

2n curs CCFF.

20. Grau de satisfacció de 

les famílies que matriculen 

els fills/es a 4t d'ESO.

Actuacions

Estratègies

14. Índex de sinistralitat

Emprenedoria

Mobilitat 

Internacional

FP Dual



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

     
                   
 
          



10.1 Quadre d’indicadors de resultats acadèmics i de context període 2020-2024 .  

 

 
 
 
 

QUADRE D’INDICADORS  DE RESULTATS ACADÈMICS I DE CONTEXT 2016-2020 

INDICADORS OBJECTIU 1:  MILLORAR RESULTATS 
ACADÈMICS I COHESIÓ SOCIAL 

Punt 
inicial 

(mitjana 
cursos 
‘16-‘17, 
‘17-‘18, 
‘18-’19, 
’19-‘20) 

Càlcul millora i compensació Distribució curs a curs 

Indicadors de resultats acadèmics 
Objectiu 
millora 

10% 
p1 

Objectiu 
final 2024 

p2 
a 

1r curs 
d1 

a 
2n curs 

d2 
a 

3r curs 
d3 

a 
4t 

curs 
d4 

OBJECTIU OPERATIU 1.1:  Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

1. Índex d’alumnes que es graduen en ESO.  78% 86% 8 84% 6 80% 2 82% 2 83% 1 84% 1 

2. Índex d’alumnes que es graduen en Batxillerat.   65% 72% 7 72% 7 67% 2 69% 2 71% 2 72% 1 

3. Índex de graduats en CCFF grau mitjà.   60% 66% 6 67% 7 62% 2 64% 2 66% 2 67% 1 

4. Índex de graduats en CCFF grau superior.   63% 69% 6 70% 7 65% 2 67% 2 69% 2 70% 1 

Total distància 27  27 = 8 + 8 + 7 + 4 

Indicadors de context              

OBJECTIU OPERATIU 1.2:   Millorar la cohesió social al centre. 

5. Nombre de faltes disciplinàries a l’ESO i Batx. (sense expedient 
disciplinari).   

85 76 9 79 6 83 2 81 2 80 1 79 1 

6. Índex d’abandonament en l’ensenyament post-obligatori:   
Alumnat de 1r Batxillerat. 

5,42% 
4,88
% 

0,54
% 

4,88% 0,54 5,29% 0,13 5,16% 0,13 5,02% 0,14 4,88% 0,14 

7. Índex d’abandonament en l’ensenyament post-obligatori:   
Alumnat de 1r curs CCFF grau mitjà.   

5,91% 
5,32
% 

0,59
% 

5,32% 0,59 5,76% 0,15 5,61% 0,15 5,46% 0,15 5,32% 0,14 

8. Nombre d’unitats didàctiques coeducatives. 6 7 1 10 4 7 1 8 1 9 1 10 1 

Total distància   11,13  11,13 = 3,28 + 3,28 + 2,29 + 2,28 
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QUADRE D’INDICADORS  DE RESULTATS ACADÈMICS I DE CONTEXT 2020-2024 

INDICADORS OBJECTIU 2:  FOMENTAR L’EXCEL·LÈNCIA 
Punt 

inicial 
(mitjana 
cursos 
‘16-‘17, 
‘17-‘18, 
‘18-’19, 
’19-’20) 

Càlcul millora i compensació Distribució curs a curs 

Indicadors de resultats 
Objectiu 
millora 

10% 
p1 

Objectiu 
final 
2024 

p2 
a 

1r curs 
d1 

a 
2n curs 

d2 
a 

3r curs 
d3 

a 
4t 

curs 
d4 

OBJECTIU OPERATIU 2.1:  Consolidar la cultura mediambiental i preparar el centre per a l’assoliment de la norma ISO14001 (medi ambient). 

9. Consum d’aigua en m3 / alumne/a. 
(Mitjana anys naturals: 2016 (2,03 m3/alumne), 2017 ( 1,80 
m3/alumne), 2018 (1,68 m3/alumne). 

1,64 1,48 0,16 1,48 0,16 1,60 0,04 1,56 0,04 1,52 0,04 1,48 0,04 

10. Consum de gas:  m3 / alumne/a.    
(Mitjana anys naturals: 2016 (17 m3/alumne), 2017 ( 16 m3/alumne), 

2018 (23 m3/alumne), 2019 (22 m3/alumne).   
19,58 17,58 2 17,58 2 19,08 0,50 18,58 0,50 18,08 0,50 17,58 0,50 

11. Consum d’electricitat:  Kwh/ alumne/a.  
(Mitjana anys naturals: 2016 (163 Kwh/alumne), 2017 (154 

Kwh/alumne), 2018 (155 Kwh/alumne), 2019 (138 Kwh/alumne).   

152,5
1 

137,2
6 

15,25 137,26 15,25 148,69 3,82 144,88 3,81 141,07 3,81 
137,2

6 
3,81 

12. Recollida de residus de paper generats:  litres / alumne/a.   
(REDUÏR PAPER).  (Mitjana ’16-’17 38,18 l/al, ’17-’18 37,15 

l/alumne), ’18-’19  17 l/alumne), ’19-’20 16,83 l/al).   
27,29 24,56 2,73 24,56 2,73 26,61 0,68 25,93 0,68 25,25 0,68 24,56 0,69 

13. Recollida de residus de plàstic generats:  litres / alumne/a.  
(AUGMENTAR PLÀSTIC).  (Mitjana ’16-’17  16,73 l/al, ’17-’18  

17,03 l/alumne), ’17-’18  21,56 l/alumne, ’19-’20 22,01 l/alumne).   
19,33 21,26 1,93 21,26 1,93 18,83 0,50 20,33 0,50 20,83 0,50 21,26 0,43 

OBJECTIU OPERATIU 2.2:  Consolidar la cultura preventiva i preparar el centre per a l’assoliment de la norma ISO45000 (riscos).  

14. Índex de sinistralitat.  (REDUIR ÍNDEX). 44 40 4 40 4 43 1 42 1 41 1 40 1 

Total distància 26,07  26,07 = 6,54 + 6,53 + 6,53 + 6,47 

OBJECTIU OPERATIU 2.3:  Consolidar la confiança dels grups d’interès. 

15. Grau de satisfacció del professorat. 8,20 9,02 0,82 8,42 0,22 8,26 0,06 8,32 0,06 8,37 0,05 8,42 0,05 

16. Grau de satisfacció del PAS. 5,92 6,51 0,59 7,80 1,88 6,39 0,47 6,86 0,47 7,33 0,47 7,80 0,47 

17. Grau de satisfacció de l’alumnat que acaba etapa:  4t ESO. 7,21 7,93 0,72 8,00 0,79 7,41 0,20 7,61 0,20 7,81 0,20 8,00 0,19 

18. Grau de satisfacció de l’alumnat que acaba etapa:  2n Batxillerat. 7,58 8,34 0,76 8,00 0,42 7,69 0,11 7,80 0,11 7,90 0,10 8,00 0,10 

19. Grau de satisfacció de l’alumnat que acaba etapa:  2n curs 
CCFF. 

7,34 8,07 0,73 8,00 0,66 7,51 0,17 7,68 0,17 7,84 0,16 8,00 0,16 

20. Grau de satisfacció de les famílies que matriculen els fills/es a 4t 
d’ESO. 

7,74 8,51 0,77 8,16 0,42 7,85 0,11 7,96 0,11 8,06 0,10 8,16 0,10 

Total distància 4,39  4,39 = 1,12 + 1,12 + 1,08 + 1,07 



10.2 Quadre de seguiment anual de resultats acadèmics i de context. 

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)

f (final 

als 4 

anys)

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 80%

2n any Curs: 2021-2022 82%

3r any Curs: 2022-2023 83%

4t any Curs: 2023-2024 84%

100%

Quan Qui Actes avaluació final.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 67%

2n any Curs: 2021-2022 69%

3r any Curs: 2022-2023 71%

4t any Curs: 2023-2024 72%

100%

Quan Qui Actes avaluació final.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 62%

2n any Curs: 2021-2022 64%

3r any Curs: 2022-2023 66%

4t any Curs: 2023-2024 67%

100%

Quan Qui Actes avaluació final.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 65%

2n any Curs: 2021-2022 67%

3r any Curs: 2022-2023 69%

4t any Curs: 2023-2024 70%

100%

Quan Qui Actes avaluació final.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 83

2n any Curs: 2021-2022 81

3r any Curs: 2022-2023 80

4t any Curs: 2023-2024 79

100%

Quan Qui
Registre Cap d'Estudis ESO-

Batx.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 5,29%

2n any Curs: 2021-2022 5,16%

3r any Curs: 2022-2023 5,02%

4t any Curs: 2023-2024 4,88%

100%

Indicador 1 Evidències

Compliment

78%

Índex d'alumnes que es graduen 

en CCFF grau mitjà.                           

f (final 

als 4 

anys)

SEGUIMENT INDICADOR 1

Indicador 2

Total 

alumnes

Final de cada curs 

72%

Indicador 3

Total 

alumnes

SÍNTESI INDICADORS RESULTATS PERÍODES 2020-2024:  Càlcul i especificació de dades.

Instrument

Índex d’alumnes que es graduen 

en Batxillerat.

f (final 

als 4 

anys)

Final de cada curs 

Total 

alumnes

Compliment final

Coordinador/a 

Pedagògic/a.
Instrument

Índex d’alumnes que es graduen 

en ESO.

SEGUIMENT INDICADOR 3 Final de cada curs Sots-Director/a FP.Instrument

79

Índex d'alumnes que es graduen 

en CCFF grau superior.

70%

67%

Evidències

Compliment:  <50% (M) MILLORABLE.  Del 50% al 70% (S) SUFICIENT.  Del 70% al 90% (B) BASTANT, >89,99% (E) EXCEL·LENT.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1:  MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS I LA COHESIÓ SOCIAL.  

SEGUIMENT INDICADOR 2
Coordinador/a 

Pedagògic/a.

Compliment final

84%

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Excel·lent

Indicador 4

Compliment final

SEGUIMENT INDICADOR 4 Final de cada curs Sots-Director/a FP.Instrument

Excel·lent

Total 

alumnes

Evidències

f (final 

als 4 

anys)

4,88%

Excel·lent

Indicador 5
Total 

alumnes

Evidències

Índex de faltes disciplinàries a 

l’ESO i Batx. (sense expedient 

disciplinari).

f (final 

als 4 

anys)

Índex d’abandonament en 

l’ensenyament post-obligatori:  

Alumnat de 1r Batxillerat.  

f (final 

als 4 

anys)

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Compliment final

SEGUIMENT INDICADOR 5 Final de cada curs 
Cap d'Estudis 

ESO-Batx.
Instrument

Excel·lent

Compliment final

Excel·lent

Excel·lent

Evidències

Compliment final

65%

Indicador 6
Total 

alumnes

Evidències

60%

63%

85

5,42%

Mesures
Mitjana 2020-

2024

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures
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i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 5,76%

2n any Curs: 2021-2022 5,61%

3r any Curs: 2022-2023 5,46%

4t any Curs: 2023-2024 5,32%

100%

Quan Qui
Registre Cap d'Estudis ESO-

Batx. i FP.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 7

2n any Curs: 2021-2022 8

3r any Curs: 2022-2023 9

4t any Curs: 2023-2024 10

100%

Quan Qui
Registre Coordinació 

Coeducació.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 1,60

2n any Curs: 2021-2022 1,56

3r any Curs: 2022-2023 1,52

4t any Curs: 2023-2024 1,48

100%

Quan Qui Factura d'aigua.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 19,08

2n any Curs: 2021-2022 18,58

3r any Curs: 2022-2023 18,08

4t any Curs: 2023-2024 17,58

100%

Quan Qui Factura de gas.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 148,69

2n any Curs: 2021-2022 144,88

3r any Curs: 2022-2023 141,07

4t any Curs: 2023-2024 137,26

100%

Quan Qui Factura d'electricitat.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 27

2n any Curs: 2021-2022 25,93

3r any Curs: 2022-2023 25,25

4t any Curs: 2023-2024 24,56

100%

Quan Qui
Registre Coordinació Medi 

Ambient.

i 

(inicial)
a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 18,83

2n any Curs: 2021-2022 20,33

3r any Curs: 2022-2023 20,83

4t any Curs: 2023-2024 21,26

100%

Quan Qui
Registre Coordinació Medi 

Ambient.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 43

2n any Curs: 2021-2022 42

3r any Curs: 2022-2023 41

4t any Curs: 2023-2024 40

100%

Quan Qui Registre Secretaria.

Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

27,29

19,33

44

6

1,64

19,58

152,51

5,91%

Excel·lent

40

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Excel·lent

21,26

Administrador/a

Mitjana 2020-

2024

1,48

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2:  FOMENTAR L'EXCEL·LÈNCIA.

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Final de cada curs Administrador/a Instrument

17,58

Compliment final Excel·lent

Consum de gas natural:  m3 / 

alumne/a. 

f (final 

als 4 

anys)

Indicador 10
Total 

alumnes

Total 

alumnes

Evidències

Índex de sinistralitat.

SEGUIMENT INDICADOR 10

SEGUIMENT INDICADOR 11 Final de cada curs 

Excel·lent

Indicador 14

Consum electricitat:  Kwh / 

alumne/a.

Total 

alumnes

Evidències

Consum d’aigua:  m3 / alumne/a.

f (final 

als 4 

anys)

Compliment final

Compliment final

SEGUIMENT INDICADOR 9 Final de cada curs Administrador/a

Evidències

Instrument

Excel·lent

24,56

10

Compliment final

f (final 

als 4 

anys)

Administrador/a Instrument

Evidències

f (final 

als 4 

anys)

Compliment final

Excel·lent

SEGUIMENT INDICADOR 12 Final de cada curs 

Total 

alumnes
Recollida de residus de plàstic 

generats:  litres / alumne/a 

(capacitat dels contenidors).

Final de cada curs Administrador/a Instrument

Indicador 9

Instrument

Compliment final

SEGUIMENT INDICADOR 13

Indicador 13

Indicador 12
Total 

alumnes

Evidències

Recollida de residus de paper 

generats:  litres / alumne/a 

(capacitat dels contenidors).   

f (final 

als 4 

anys)

Total 

alumnes

Evidències

Coord. 

Pedagògic/a i 

Sots-Director/a 

FP.

InstrumentSEGUIMENT INDICADOR 8 Final de cada curs 

Indicador 11

f (final 

als 4 

anys)

Indicador 8
Total 

alumnes

Evidències

Nombre d’unitats didàctiques 

coeducatives.

f (final 

als 4 

anys)

Compliment final

SEGUIMENT INDICADOR 14 Final de cada curs Secretari/ària. Instrument

Excel·lent

Compliment final Excel·lent

SEGUIMENT INDICADOR 7 Final de cada curs Cap d'Estudis FP. Instrument

5,32%

137,26

Indicador 7
Total 

alumnes

Evidències

Índex d’abandonament en 

l’ensenyament post-obligatori:  

Alumnat de 1r curs CFGM.  

f (final 

als 4 

anys)
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i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 8,26

2n any Curs: 2021-2022 8,32

3r any Curs: 2022-2023 8,37

4t any Curs: 2023-2024 8,42

100%

Quan Qui Enquestes satisfacció professorat.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 6,39

2n any Curs: 2021-2022 6,86

3r any Curs: 2022-2023 7,33

4t any Curs: 2023-2024 7,80

100%

Quan Qui Enquestes satisfacció PAS.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 7,41

2n any Curs: 2021-2022 7,61

3r any Curs: 2022-2023 7,81

4t any Curs: 2023-2024 8,00

100%

Quan Qui
Enquestes satisfacció alumnat 

4t ESO.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 7,69

2n any Curs: 2021-2022 7,80

3r any Curs: 2022-2023 7,90

4t any Curs: 2023-2024 8,00

100%

Quan Qui
Enquestes satisfacció alumnat 

2n Batx.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 7,51

2n any Curs: 2021-2022 7,68

3r any Curs: 2022-2023 7,84

4t any Curs: 2023-2024 8,00

100%

Quan Qui
Enquestes satisfacció alumnat 

2n curs CCFF.

i 

(inicial)

a 

(anual)

r (real 

assolit)
Compliment

Distància 

(f – r)

1r any Curs: 2020-2021 7,85

2n any Curs: 2021-2022 7,96

3r any Curs: 2022-2023 8,06

4t any Curs: 2023-2024 8,16

100%

Quan Qui
Enquestes satisfacció famílies 

que matriculen fills a 4t ESO.

Qui

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Mitjana 2020-

2024
Mesures

8,20

5,92

7,21

Excel·lent

Excel·lent

Excel·lent

Compliment global 4 anys:  Millorable, Suficient, Bé, Excel·lent. Director/a. Resultat

SEGUIMENT INDICADOR 15 Final de cada curs Director/a. Instrument

Indicador 15
Total 

professo

rat

Evidències

Grau de satisfacció del professorat.

f (final 

als 4 

anys)

8,42

Compliment final

Indicador 16

Total 

PAS

Evidències

Grau de satisfacció del PAS.

f (final 

als 4 

anys)

7,80

Compliment final

SEGUIMENT INDICADOR 16 Final de cada curs Director/a. Instrument

Indicador 17
Total 

alumnes

Evidències

Grau de satisfacció de l’alumnat 

que acaba etapa (4t ESO).

f (final 

als 4 

anys)

Director/a. Instrument

SEGUIMENT INDICADOR 17 Final de cada curs Director/a. Instrument

Excel·lent

7,58

7,34

Compliment final

8,16

8,00

Compliment final

SEGUIMENT INDICADOR 20 Final de cada curs 

7,74

Indicador 20
Total 

famílies

Evidències

Grau de satisfacció de les famílies 

que matriculen els fills/es a 4t 

d’ESO.

f (final 

als 4 

anys)

Mitjana 2020-

2024
Mesures

Compliment final Excel·lent

Indicador 18
Total 

alumnes

Evidències

Grau de satisfacció de l’alumnat 

que acaba etapa (2n Batx).

f (final 

als 4 

anys)

Compliment final Excel·lent

SEGUIMENT INDICADOR 18 Final de cada curs Director/a. Instrument

Indicador 19

Total 

alumnes

Evidències

Grau de satisfacció de l’alumnat 

que acaba etapa (2n curs CCFF).

8,00

f (final 

als 4 

anys)

8,00

SEGUIMENT INDICADOR 19 Final de cada curs Director/a. Instrument
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10.3 Exemple de fitxa de seguiment anual d’accions (objectiu 1). 

FITXA DE SEGUIMENT DE L’ACCIÓ (Curs 2020-2021) 
 

Fitxa núm. n 1 

Objectiu estratègic 1. MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS I LA COHESIÓ SOCIAL. 

Objectiu operatiu 

1.1. Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat d’ESO, Batxillerat i 

Cicles Formatius. 

 

Acció 1.1.1 Coordinació d’actuacions amb les escoles adscrites de Cornellà.  

DESCRIPCIÓ DE LES 
ACTUACIONS 
(concreció anual) 

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. 

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

Actuació 2: Revisar l’activitat docent en les matèries instrumentals, i 
consensuar unes pautes d’actuació i propostes per nivell, tot vetllant 
per la coherència vertical i horitzontal. 

Responsable:  Professorat de 
matèries instrumentals de 
l’ESO coordinats pels seus 
coordinadors/es de nivell. 

Actuació 3: Aplicar i avaluar les mesures de suport acordades en la 
preavaluació. 

Responsable: Equips docents 
d’ESO coordinats per les 
coordinacions de nivell. 

TEMPORITZACIÓ 
(terminis execució) 

-Inici de curs: Detecció alumnes que necessiten reforç en matèries instrumentals.  Planificació de 
mesures de suport  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. 

RECURSOS PREVISTOS 
(humans, materials, 
equipaments...) 

- Proves diagnòstiques inicials i finals adaptades a cada nivell. 

METODOLOGIA I 
FORMES 
ORGANITZATIVES 

- Proves diagnòstiques de les matèries instrumentals 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 les matèries 
instrumentals de l’ESO, coordinat pels/les Caps de Departament. 
-Treball en equips docents de l’ESO. 
-Coordinació Batxillerat, Coordinació Pedagògica, Caps d’Estudis. 

AGENTS 
IMPLICATS 

Prof Tots els equips docents d’ESO i Batxillerat. 
Tot l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles. 
Les dels alumnes amb necessitats de reforç. 

Alum 

Famíl 

RESPONSABLE 
SEGUIMENT 

Cap d’Estudis ESO/Batxillerat. 

OBJECTIU 
OPERATIU/ANUAL 

- Millora dels resultats en les matèries instrumentals a l’ESO (a final de cada any s’analitzaran els 

resultats de tots els nivells d’ESO). 

 

Indicadors descriptors Instruments (recollida de dades, 

evidències) 

Nivell d’aplicació 

de l’activitat: 

- Hores setmanals dedicades al suport en matèries instrumentals.  

- Número d’actes d’equips docents que recullen observacions, 
mesures i suports en relació a les matèries instrumentals. 

- Programacions matèries instrumentals elaborades. 

- Registre seguiment aplicació de les 
activitats. 

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 

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

- Millora dels resultats en les matèries 
instrumentals de l’alumnat amb 
dificultats d’aprenentatge. 

 

 

In
d

ic
a

d
o

rs
 d

e
 l

’A
u

to
a

v
a

lu
a

c
ió

 Nivell 
d’aplicació 

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

Càlcul Valor Valoració 
Factors 

d’incidència 

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

<50% 50%-70% 70%-100%   

Millorable Suficient Bastant 
  

Nivell de 
qualitat 

Escala de 1 a 3 
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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10.4  Quadre d’indicadors de recursos. 

 

Responsable Valoració final de curs*

Coordinador/a 

Pedagògic/a.

Coordinador/a 

Pedagògic/a.

Coordinador/a 

Pedagògic/a.

Coordinador/a 

Pedagògic/a.

Coordinador/a 

Pedagògic/a

Coordinador/a 

Pedagògic/a.

Coordinador/a 

Pedagògic/a i Sots-

Director/a FP.

Orientador/a FP.

Coordinador/a 

Pedagògic/a.

Sots-Director/a FP.

Cap d'Estudis FP.

Cap d'Estudis FP.

Hores reunió amb tutors/es 6è Primària.

Recursos temporals i organitzatives, materials o 

pressupostaris

Hores de reducció per la figura de coordinador/a 

de projectes.

Hores de reunió Comissió pedagògica i equips 

docents d’ESO.

Hores de reunió dels equips docents d’ESO.

1.1.7: Traspassar la informació de l’alumnat de 4t d’ESO de 

l’Institut Esteve Terradas que accedeix a 1r curs de CFGM.

18€/mes/alumne, a càrrec de l’alumnat, organitzat 

per  l’AMPA, revisable anualment i en funció del 

nombre d’alumnes.

Hores de reunions dels departaments implicats i 

de la Coordinació Pedagògica.

Hores de reunió Coordinador/a 4t ESO, 

Coordinador/a Pedagògic/a i Sots-director/a FP.

Hores de tutoria.

Hores reunió tutors/es amb l’orientador/a de FP.

INDICADORS DE RECURSOS

OBJECTIU OPERATIU 1.1:  Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

4. Treball sistemàtic de les competències bàsiques.  

5. Implementació progressiva del Projecte GEP (Generació Plurilingüe).  

1.1.4:  Organitzar classes de reforç de llengua catalana, 

llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques per 

alumnat de l’ESO i Batxillerat, en horari extraescolar.

1.1.5:  Fomentar activitats d’aula per reforçar la comprensió 

lectora i l’expressió escrita en català, castellà i anglès, i la 

geometria en matemàtiques.

1.1.6:  Impartir alguna unitat didàctica de matèries no 

lingüístiques en anglès.

ACCIONS

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1:  MILLORAR ELS RESULTATS ACADÈMICS I LA COHESIÓ SOCIAL

Empreses o entitats que ofereixin col•laboració en 

projectes d’innovació.

Hores reunions equip impulsor GEP.

Formació del professorat (Departament 

d’Educació).

1.1.3: Organitzar un equip de millora amb l’objectiu 

d’implementar noves metodologies (ABP) que permetin 

millorar la pràctica docent.

1.1.2:  Desdoblar els grups per nivells a les matèries 

instrumentals a l’ESO.

ESTRATÈGIES

1.  Detecció de les mancances en competències bàsiques de l’alumnat de 6è primària de les escoles adscrites de Cornellà.

2.  Implementació d’estratègies organitzatives d’atenció a la diversitat a l’ESO (PIM i PDC).

3. Implementació progressiva del treball per projectes a l‘ESO.

1.1.1: Coordinació d’actuacions amb les escoles adscrites 

de Cornellà.

11. Implementació de la cultura de la innovació.  

6. Millora del traspàs d’informació de l’alumnat propi de 4t ESO que inicia 1r curs CFGM.

7. Millora de l’acollida i orientació del nou alumnat a CFGM.

8. Revisió i millora de l’orientació del l’alumnat de 4t ESO cap a estudis post-obligatoris.

9. implementació de la metodologia de treball per projectes (ABP).

10. Reforç de les competències assolides a l’ESO per l’alumnat de CFGM.

1.1.8:  Realitzar un mòdul zero a 1r curs CFGM perquè 

l’alumnat obtingui un coneixement previ del cicle formatiu.

1.1.12:  Participar en activitats innovadores.

1.1.9:  Convidar  a participar a professorat de FP en les 

sessions d’orientació de 4t ESO i de Batxillerat. 

1.1.10:  Organitzar un equip de millora amb l’objectiu 

d’implementar noves metodologies (ABP) que permetin 

millorar la pràctica docent.  

1.1.11:  Organitzar mesures de reforç de matemàtiques, 

català i anglès per alumnat de CFGM.

Hores reunió tutors/es 4t ESO i Batx. amb 

orientador/a de 4t ESO i Batx.  i Coordinació 

Pedagògica.

Hores reunió Comissió Pedagògica i Depts. FP.

Formació del professorat.

Hores reunió Comissió Pedagògica i Depts. FP.

Formació del professorat.

18€/mes/alumne, a càrrec de l’alumnat, organitzat 

per  l’AMPA, revisable anualment i en funció del 

nombre d’alumnes.
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Responsable Valoració final de curs*

Director/a.

Coordinador/a 

Pedagògic/a.

Sots-Director/a FP.

Coordinador/a 

Pedagògic/a

Sots-Director/a FP.

Cap d'Estudis ESO-

Batx. i Cap 

d'Estudis FP.

Coordinador/a 

Pedagògic/a i Sos-

Director/a FP.

Director/a.

Responsable Valoració final de curs*

Administrador/a.

Administrador/a.

Administrador/a.

Cap d'Estudis ESO-

Batx.

Responsable Valoració final de curs*

Coordinador/a 

Prevenció de 

Riscos.

Coordinador/a 

Prevenció de 

Riscos.

2.2.1: Incloure criteris mediambientals i de riscos en el 

registre d’homologació de proveïdors.  

Temps del/la cap de riscos, cap de medi ambient, 

cap de manteniment i equip directiu per a 

consensuar i redactar els criteris.

Xarxa de riscos del Departament d’Educació.

2.2.2:  Revisar i actualitzar les fitxes de seguretat de 

màquines i eines i dels productes químics als laboratoris.  

Temps dels departaments per a revisar i 

actualitzar les fitxes.

Temps dels departaments per a revisar i 

actualitzar les fitxes.

Xarxa de riscos del Departament d’Educació.

ACCIONS
Recursos temporals i organitzatives, materials o 

pressupostaris

Acció 2.1.4: Continuar participant en el projecte “aules netes 

i educades”.

OBJECTIU OPERATIU 2.2:  Consolidar la cultura preventiva i preparar el centre per a l’assoliment de la norma 

ISO45000 (riscos).

ESTRATÈGIES
1. Inclusió de criteris mediambientals i de riscos en els criteris d’homologació de proveïdors. 

2. Reducció dels riscos potencials d’accidents i incidents. 

Acció 2.1.2: Acabar la sectorització de la calefacció.

16000€ aproximadament, a càrrec de 

reequipaments.

Lloguer d’espais (ús social del centre).

Acció 2.1.3: Continuar canviant finestres antigues per 

finestres més eficients energèticament.

60000€ aproximadament, a càrrec de 

reequipaments.

Lloguer d’espais (ús social del centre).

Temps del personal de neteja.

Premi per a la classe guanyadora (excursió a 

càrrec de l’AMPA).

ACCIONS
Recursos temporals i organitzatives, materials o 

pressupostaris

Acció 2.1.1:  Acabar la substitució de fluorescents per leds.

6000€ aproximadament a càrrec de 

reequipaments.

Lloguer d’espais (ús social del centre).

OBJECTIU OPERATIU 2.1:  Consolidar la cultura mediambiental i preparar el centre per a l’assoliment de la 

norma ISO14001 (medi ambient).

ESTRATÈGIES
1. Millora de l’eficiència energètica del centre.  

2. Foment de la implicació del professorat i l’alumnat en la gestió mediambiental.

1. Millora de la convivència al centre.

ESTRATÈGIES
3. Millora de l’acollida i orientació del nou alumnat.

2. Millora de l’orientació:  Desenvolupament dels Plans d’Acció Tutorial (PAT).

1.2.7: Programar unitats didàctiques coeducatives. 

Temps de coordinació entre la coordinació de 

coeducació, l’equip directiu  i el professorat.

Formació del professorat.

1.2.8: Adequar espais per a reunions d’alumnes, reunions 

amb famílies i nova biblioteca.  

Lloguer d’aules (ús social del centre) per recollir 

diners per obres i mobiliari.

1.2.4:  Crear la figura “padrí-padrina” a l’ESO perquè guiï a 

l’alumnat nouvingut i l'ajudi en el procés d'integració 

escolar.

Hores de reunió del tutor/a de l’aula d’acollida 

amb l’alumnat “padrí” (voluntari).

Hores de tutoria alumnat ESO.

Acció 1.2.5: Crear la figura voluntària de “l’alumnat 

orientador/a” amb alumnat de 1r curs CFGS perquè guiï i 

acompanyi a l’alumnat de 1r curs CFGM en el procés 

d'integració a CCFF.

Hores reunió tutors/es CFGM, orientador/a FP i 

Sots-Director/a FP.

Hores de formació.

Tutories.

1.2.6:  Oferir activitats extraescolars per a tot l’alumnat del 

centre.

18€/mes/alumne aproximadament, en funció de 

l’activitat, a càrrec de l’alumnat, organitzat per  

l’AMPA.

1.2.1:  Redactar del Pla de Convivència del Centre.
Temps de l’equip directiu per redactar el Pla i 

consensuar-lo amb el claustre.

1.2.2:  Revisar el Pla d’Acció Tutorial a l’ESO i el Batxillerat i 

desenvolupar material per a les tutories.

Hores reunió tutors/es ESO i Batx. amb 

orientadors/es i Coordinació Pedagògica.

Formació del professorat.

1.2.3:  Revisar el Pla d’Acció Tutorial específic del nivell per 

a CFGM i CFGS i desenvolupar material per a les tutories.

Hores reunió tutors/es CFGM, orientador/a FP i 

Sots-Director/a FP.

Formació del professorat.

OBJECTIU OPERATIU 1.2:  Millorar la cohesió social al centre.

ACCIONS
Recursos temporals i organitzatives, materials o 

pressupostaris

6. Millora de l’organització dels espais del centre adequant-los a les necessitats dels grups d’interès.   

5. Potenciació del Projecte de Coeducació.

4. Foment de les activitats extraescolars per a l’alumnat.
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Responsable Valoració final de curs*

Director/a.

Director/a.

Director/a.

Coordinador/a 

Pedagògic/a i  Sots-

director/a.

Sots-director/a FP.
2.3.5 Oferir formació i serveis d'acreditació per a 

treballadors.  
Professorat format per fer l’acreditació.

OBJECTIU OPERATIU 2.3: Consolidar la confiança dels grups d’interès.

ESTRATÈGIES

1. Motivació del professorat i el PAS per incrementar la seva implicació amb el projecte del centre.

2. Foment de la interacció amb els grups d’interès.  

3. Ampliació de la col•laboració amb el sector empresarial.

ACCIONS
Recursos temporals i organitzatives, materials o 

pressupostaris

2.3.1:  Divulgar els projectes i bones pràctiques que es 

realitzen al centre en blocs i claustres participatius.
Temps de blocs participatius.

2.3.2 Potenciar la formació del professorat (noves 

metodologies, eines digitals, estades formatives a 

empreses i a l’estranger, equipaments específics...).  

Cursos de formació.

Beques Erasmus +.

2.3.3:  Potenciar la mobilitat internacional de professorat i 

PAS.

Beques Erasmus+.

Coordinador/a mobilitat internacional (FP) i 

responsable mobilitat internacional (ESO-Batx.).

2.3.4 Crear una associació d’ex-alumnat.
Temps dels/les coordinadors/es i el/la 

sotsdirector/a.

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



10.5 Quadre resum de resultats d’aplicació anual de les accions. 

SÍNTESI APLICACIÓ ANUAL 

OBJECTIU 1:  MILLORAR 
RESULTATS ACADÈMICS 

I COHESIÓ SOCIAL 

 
ACCIÓ NÚM. 

Valor global activitat (valor 1 -2 -3)
4
 

Aplicació Metodologia Utilitat Global Valoració 

1.1 Millorar els resultats 
acadèmics de l’alumnat 
d’ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius.  

1.1.1 Coordinar actuacions amb les escoles adscrites de Cornellà.      
1.1.2 Desdoblar els grups per nivells a les matèries instrumentals a l’ESO.      
1.1.3 Organitzar un equip de millora amb l’objectiu d’implementar noves 
metodologies (ABP) que permetin millorar la pràctica docent. 

     

1.1.4 Organitzar classes de reforç de llengua catalana, llengua castellana, llengua 
anglesa i matemàtiques per alumnat de l’ESO i Batxillerat, en horari extraescolar. 

     

1.1.5 Fomentar activitats d’aula per reforçar la comprensió lectora i l’expressió 
escrita en català, castellà i anglès, i la geometria en matemàtiques. 

     

1.1.6  Impartir alguna unitat didàctica de matèries no lingüístiques en anglès.      
1.1.7 Traspassar la informació de l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Esteve 
Terradas que accedeix a 1r curs de CFGM. 

     

1.1.8  Realitzar un mòdul zero a 1r curs CFGM perquè l’alumnat obtingui un 
coneixement previ del cicle formatiu. 

     

1.1.9  Convidar  a participar a professorat de FP en les sessions d’orientació de 
4t ESO i de Batxillerat. 

     

1.1.10  Organitzar un equip de millora amb l’objectiu d’implementar noves 
metodologies (ABP) que permetin millorar la pràctica docent. 

     

1.1.11  Organitzar mesures de reforç de matemàtiques, català i anglès per 
alumnat de CFGM. 

     

1.1.12  Participar en activitats innovadores.      

TOTAL OBJECTIU 1.1:  ∑ Valor / nombre activitats      

RESPONSABLE Coordinació Pedagògica i Sots-Direcció FP. QUAN Final de curs 

1.2 Millorar la cohesió 
social al centre. 

1.2.1 Redactar del Pla de Convivència del Centre.      
1.2.2 Revisar el Pla d’Acció Tutorial a l’ESO i el Batxillerat i desenvolupar material 
per a les tutories. 

     

1.2.3  Revisar el Pla d’Acció Tutorial específic del nivell per a CFGM i CFGS i 
desenvolupar material per a les tutories. 

     

1.2.4  Crear la figura “padrí-padrina” a l’ESO perquè guiï a l’alumnat nouvingut i 
l'ajudi en el procés d'integració escolar. 

     

1.2.5 Crear la figura voluntària de “l’alumnat orientador/a” amb alumnat de 1r curs 
CFGS perquè guiï i acompanyi a l’alumnat de 1r curs CFGM en el procés 
d'integració a CCFF. 

     

                                                
4
 Pel sistema de càlcul veure  quadre d’Indicadors de l’Autoavaluació a l’annex 10.3 (fitxa de seguiment de l’activitat). 
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1.2.6  Oferir activitats extraescolars per a tot l’alumnat del centre.      

1.2.7 Programar unitats didàctiques coeducatives.      

1.2.8 Adequar espais per a reunions d’alumnes, reunions amb famílies i nova 
biblioteca.   

     

TOTAL OBJECTIU 1.2:  ∑ Valor / nombre activitats      

RESPONSABLE Cap d’Estudis ESO-Batx. i Cap d’Estudis FP. QUAN Final de curs 

OBJECTIU 2:  FOMENTAR 
L’EXCEL·LÈNCIA. 

 
ACCIÓ NÚM. 

Valor global activitat (valor 1 -2 -3) 

Aplicació Metodologia Utilitat Global Valoració 

2.1 Consolidar la cultura 
mediambiental i preparar 
el centre per a 
l’assoliment de la norma 
ISO14001 (medi ambient). 

2.1.1  Acabar la substitució de fluorescents per leds.      
2.1.2 Acabar la sectorització de la calefacció.      
2.1.3 Continuar canviant finestres antigues per finestres més eficients 
energèticament. 

     

2.1.4 Continuar participant en el projecte “aules netes i educades”.      

TOTAL OBJECTIU 2.1:  ∑ Valor / nombre activitats      

RESPONSABLE Administrador/a. QUAN Final de curs 

2.2 Consolidar la cultura 
preventiva i preparar el 
centre per a l’assoliment 
de la norma ISO45000 
(riscos). 

2.2.1 Incloure criteris mediambientals i de riscos en el registre d’homologació de 
proveïdors.   

     

2.2.2 Revisar i actualitzar les fitxes de seguretat de màquines i eines i dels 
productes químics als laboratoris.   

     

TOTAL OBJECTIU 2.2:  ∑ Valor / nombre activitats      

RESPONSABLE Administrador/a. QUAN Final de curs 

2.3 Consolidar la 
confiança dels grups 
d’interès. 

2.3.1  Divulgar els projectes i bones pràctiques que es realitzen al centre en blocs 
i claustres participatius. 

     

2.3.2  Potenciar la formació del professorat (noves metodologies, eines digitals, 
estades formatives a empreses i a l’estranger, equipaments específics...).   

     

2.3.3  Potenciar la mobilitat internacional de professorat i PAS.      
2.3.4 Crear una associació d’ex-alumnat.      
2.3.5  Oferir formació i serveis d'acreditació per a treballadors.        

TOTAL OBJECTIU 2.3:  ∑ Valor / nombre activitats      

RESPONSABLE DIRECTOR/A. QUAN Final de curs 

Nº objectius 5 VALOR GLOBAL CURS= ∑ Valor objectius/ nombre objectius      



 
 

10.6 Quadre síntesi aplicació d’accions 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 curs/número 
objectius) 

     

Quan Final de curs i final de mandat Qui El/la Director/a 



 


