
Responsable: Cap d’estudis ESO/Batxillerat i cap d’estudis de FP

Entrades

Normatives d’aplicació
Necessitats i requeriments de les parts 
interessades

Donar a l’alumnat i a les famílies la informació i orientació necessària sobre les 
diferents etapes que s’imparteixen a l’Institut, els serveis que poden gaudir i les 
normes de funcionament del centre (NOFC).  

Donar resposta a les necessitats dels grups d’interès de conèixer el funcionament de 
l’Institut, les possibilitats que donen els estudis que s’imparteixen, tant per la 
continuïtat de l’alumnat al món acadèmic com la seva incorporació al  món laboral.  

Donar solucions a les necessitats organitzatives del centre en quant a la gestió 
d’horaris, espais, calendaris de reunions i avaluacions, seguiment de l’alumnat a 
través dels equips docents, del seu rendiment, assistència i resultats, així com 
coordinar les activitats complementàries i planificar amb previsió de futur el correcte 
desenvolupament de la funció acadèmica.  

Donar resposta als requeriments dels grups d’interès per a satisfer les seves 
expectatives i aconseguir un ensenyament de qualitat.

Orientar la millora contínua de l’Institut cap a la satisfacció dels grups d’interès  dels 
serveis que proporciona el centre.  

Objectius del procés i procediments associats: Sortides

Organització del recursos humans, materials i 
funcionals
Gestió acadèmica planificada
NOFC
Orientació i assessorament
Satisfacció grups d’interés 
Informació per a la millora

Recursos

Equip directiu
Coordinacions
Caps de 
departament
Equips docents
PAS            

Totes les 
infraestructures del 
centre
Aplicatius de 
Gestió
web

Registres associats

Actes de l’equip directiu, coordinacions, avaluació i 
claustres
Manual de serveis FP
Enquesta realitzada als alumnes a principi de curs
DAFO de seguiment del procés

Indicadors del procés

Parts interessades

Alumnat.
Famílies.
Equip humà de l’Institut
Institut i DdE
Entitats i empreses col·laboradores

Generalitat de Catalunya
Institut Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat

PROCÉS 2: ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DEL CENTRE



Control dels canvis:

Generalitat de Catalunya
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