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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

1 
Elaboració Marc 
Estratègic del 
Centre 

Procés-Q-
410-T-01-ET 

02 Director/a 

1.El procés serà de qualitat si 
el consell escolar aprova el 
projecte educatiu per més 
d’un 95%  

És de qualitat 

A l’inici de cada 
mandat directiu 

Per consens. 
 

C1 

2. El grau d’aplicació anual de les 

activitats previstes al Projecte de 
Direcció vigent serà superior al 
88% 

És de qualitat 

Final curs 

88,10% primer any. 

C9 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

2 
Elaboració  i 
revisió PCC 

Procés-Q-
410-T-02-
ESO 

03 
Coordinador 
Pedagògic  

3.Aconseguir que el 80% de les 
programacions d’ESO 
(adaptats LOE i amb el nou 
format amb la seqüència 
didàctica) penjar abans 2 de 
novembre plataforma Àgora. 

 

 És de qualitat 

 

Final d’octubre 

Total programacions:  
114 
Total programacions 
lliurades a 30 d'octubre:  
111 =  97.37% 
Total  programacions 
ESO: 64   
Total programacions 
ESO lliurades a 30 
d'octubre: 63/64= 
98.43% 
Total programacions 
ESO adaptades a LOE i 
amb seqüència 
didàctica:53/64= 82.81% 

C2 
C9 

Procés-Q-
410-T-02-FP 

03 
Subdirector 
d’FP 

4. A final d’octubre de cada any 
la direcció té el 96% de les 
programacions dels crèdits 
dels CC.FF que els 
departaments han decidit 
prèviament modificar i/o 
actualitzar d’acord amb la 
revisió o el canvi normatiu i 
els canvis realitzats al 
Projecte Curricular, si 
s'escau 

És de qualitat 

 

Final d’octubre 
Programacions LOE 

lliurades a 28 d'octubre: 

95 sobre 97, és a dir el 

97,9%. 

C2 
C9 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació de Qualitat 
 

 

IMPRÈS-Q-823-T-05-ET 14/10/2013 Manual de resultats de processos Pàgina 4 de 36 

Implantat Revisió 10 8.2.3 Seguiment i medició dels processos 

 

Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

Subdirector FP 

5.El % d’unitats didàctiques 
impartides a l’FP superi el 
98%. 

 
És de qualitat 

 
 

Final curs 

98% 

C9 

  
Subdirector 
FP 

6.El % d’hores impartides a 
l’FP sobre les planificades 
sigui superior al 95%. 

No és de qualitat 

Final curs 92,65% 
 
No és de qualitat degut al 
canvi a la LOE i a més a 
més falten dades d’alguns 
crèdits d’AAGG per baixa 
laboral d’un professor/a. No 
es preveu fer cap acció. 

C9 
 
 

3 
Elaboració i 
Revisió NOFC 

Procés-Q-
410-T-03-ET 
 

02 Caps d’Estudis 

7. El Consell Escolar validi  les 
modificacions i/o revisions 
proposades per la direcció 
amb un 70% dels vots 
emesos. 

És de qualitat 

A final de curs Revisat i aprovat per 
consens en data 25 
setembre 2013.  

C1 

4 
Programació 
General Anual 

Procés-Q-
410-T-04-ET 

03 Secretari/a 

8. Tenir aprovada pel consell 
escolar la PGA abans del 30 
de setembre. 

És de qualitat 
Final de setembre Consell escolar 26 de 

setembre 

C2 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

5 
Elaboració 
Pressupost 

Procés-Q-
410-T-05-ET 

03 
Administrador/a 
 

9. El Procés serà de qualitat si 
l’aprovació del Pressupost 
per part del Consell Escolar 
es produeix per consens o 
amb un majoria del 70% dels 
vots emesos. 

És de qualitat 

Març de cada any Aprovada per consens al 
Consell Escolar la 
prorrogació del pressupost 
de l’any anterior a data 
20/03/13 

C2 
C9 

10. La variació del pressupost del 
Capítol II per alumne iguala o 
supera la variació de  l’IPC. 

No és de qualitat 

 

Final any 

 
 
El pressupost del Capítol II 
per alumne l’any el 211 fou  
338,26 € i el 2012 ha estat 
de 295,87  €, amb una 
disminució del 12,5% 
respecte l’any anterior. 
L’augment de l’IPC ha estat 
del 2,9 % l’any 2012 
 
 
 
 
 

C9 
 
 
 

 

11. La despesa d’aigua per 
alumne matriculat (€/alumne) 
és igual o inferior a l’any 
anterior. 

És de qualitat 

Final any 
El consum d’aigua per 
alumne l’any 2011 fou de 
7,61 € i l’any 2012 ha esta 
de 5,41 €. 
De l’any 2011 al 2012 ha 
hagut una reducció del 
consum d’aigua per alumne 
del 28,96%. 

C9 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

12. La despesa de gas natural per 
alumne matriculat (€/alumne) 
és igual o inferior a l’any 
anterior. 

No és de qualitat 

Final any 

El consum de gas natural 
l’any 2011 va ser de 10,96 
€/alumne i l’any 2012 va 
ser 13,35  €/alumne.  
Hi ha hagut un augment del 
21,78% en el consum de 
gas natural.  Ha sigut un 
hivern on  ha fet  molt fred,  
que va començar molt aviat 
i ha acabat molt tard. 
 

C8 

13. La despesa en energia 
elèctrica per alumne matriculat 
(€/alumne) és igual o inferior a 
l’any anterior. 

És de qualitat 

C9 

El consum d’energia 
elèctrica per alumne l’any 
2011 va ser de 43,59 
€/alumne i l’any 2012 va 
ser de 40,06 €/alumne. Hi 
ha hagut una disminució en 
el consum d’energia 
elèctrica del 8,10%. 
anterior. Final any 

14. La despesa en telèfon per 
alumne matriculat (€/alumne) 
és igual o inferior a l’any 
anterior. 

És de qualitat 

C9 

El consum de telèfon per 
alumne el curs 10/11 va ser 
de 7,25 €/alumne i el curs 
11/12 va ser de 6,33 
€/alumne. Hi ha hagut una 
disminució en la despesa 
telefònica del 12,65%.  

Final any 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

15. La despesa de paper per 
alumne matriculat (€/alumne) 
és igual o inferior a l’any 
anterior. 

És de qualitat 

Final any 

El consum de paper per 
alumne el curs 10/11 va ser 
de 4,16 €/alumne i el curs 
11/12 va ser de 2,91 
€/alumne. Hi ha hagut una 
disminució en la despesa 
en paper del 30,09%. C8 

16. La despesa de fotocòpies per 
alumne matriculat (€/alumne) 
és igual o inferior a l’any 
anterior. 

És de qualitat 
 

(Indicador NOU) 

 

La despesa en fotocòpies 
per alumne el curs 10/11 va 
ser de 22,54 €/alumne i el 
curs 11/12 va ser de 18,30 
€/alumne. Hi ha hagut una 
disminució en la despesa 
en fotocòpies  del 18,81%. 

C8 

6 
Desenvolupament 
Sistema de 
Qualitat 

Procés-Q-
410-T-06-ET 

02 
Coordinador 
De Qualitat 

17.  Aquest procés serà de 
qualitat si es realitza 
l’auditoria interna durant el 
primer trimestre i l’auditoria 
externa durant el segon 
trimestre. 

És de qualitat 

Final de curs  Les dues auditories s’han 
realitzat, en les dates 
programades a 
començament de curs. 

C5 

18.  Aquest procés serà de 
qualitat si es compleixen 
els objectius anuals en un 
90% 

No és de qualitat 
 

Final de curs 

No s’ha complert uns dels 
quatre objectius de la 
coordinació per tant el 
resultat és 75%. 
No s’ha posat en marxa el 
procediment d’impacte 
ambiental  
Fer-ho el curs vinent 
 
Es baixarà el llindar de 
l’indicador a 75%  

C9 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

7 
Control Gestió 
administrativa 

Procés-Q-
410-T-07-ET 

02 Secretari 

19.  Aquest procés és de 
qualitat si durant el curs es 
presenten un número 
inferior a 5 reclamacions i/o 
incidències en temes 
administratius i menys de 5 
fulls de reclamacions i/o 
incidències en quan al 
procediment de la LOPD. 

És de qualitat 

Final curs Duran tot el curs s’ha 
presentat només 1  full 
d’incidències/reclamacions  
administratiu i cap relatiu a 
protecció de dades 

C9 

8 
Control Gestió 
Econòmica 

Procés-Q-
410-T-08-ET 

01 Administrador 

20. El Procés serà de qualitat 
si l’aprovació del l’Informe 
de la Gestió Econòmica 
de l’any anterior per part 
del Consell Escolar es 
produeix per consens o 
amb un majoria del 70% 
dels vots emesos. 

És de qualitat 

Abril Aprovat per consens al 
Consell Escolar el  
20/03/13 

C9 

9 
Veu de l’alumne, 
família i entorn 

Procés-Q-
410-T-09-ET 

02 Director/a 

21. El Procés serà de Qualitat 
si participen a les 
eleccions dels 
representants del 
alumnes al Consell 
Escolar més del 35% dels 
alumnes censats. 

 
És de qualitat 

 
 

 

Quan es celebrin 
eleccions al CE 

Cens d’alumnes: 1226   
Vots: 657    Percentatge: 
53,59% 
 
 
Pujar l’indicador alumnat al 
55%. 
 

C6 

22. El Procés serà de Qualitat 
si participa a les eleccions 
dels representants de les 
famílies al Consell Escolar 
més del 5% del cens.   

 
No és de qualitat 

 
Cens de pares i mares: 
1351   Vots: 10    
Percentatge: 0,74% 
 
Actuació: Fomentar la 
participació de les famílies. 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

23. La satisfacció de les 
famílies que matriculen 
als seus fills/es a 4t 
d’ESO serà de més d’un 
7,5 a l’enquesta global de 
satisfacció. 

No és de qualitat 

Matrícula maig 

RESULTAT: 6,9 
 
Pel proper curs caldria 
mesurar-ho en percentatge, 
d’acord amb el nou 
Projecte de Direcció. 
Millorar l’acció tutorial a 
ESO C6 

10 
Veu de l’equip 
humà de l’Institut 

Procés-Q-
410-T-10-ET 

01 Director 

24. El procés serà de qualitat 
si l’enquesta de mesura 
de la satisfacció del 
professorat i del PAS y té 
un índex de satisfacció de 
com a mínim un 72%. 

No és de qualitat 

Final de curs 
(Caldrà  canviar-
ho per principis 

de maig) 

Han participat 78 
professors/es respecte 135 
(58%). 
Han participat 4 membres 
del PAS respecte 8 (50%). 
S’ha canviat l’indicador i  
ara es mesura l’índex de 
satisfacció en mitjana 
ponderada, d’acord amb el 
nou Projecte de Direcció. 
Índex de satisfacció 70% 
 Actuació: intentar arribar al 
73% i avançar l’enquestes 
a principis de maig. 

C7 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

11 
Planificació 
preinscripció i 
matriculació 

Procés-Q-
410-T-11-ET 

01 Secretari 

25. Aquest procés és de 
qualitat si la planificació 
està realitzada 15 dies 
abans de començar el 
procés de preinscripció i 

matrícula respectivament. 

És de qualitat 

15 dies abans de 
la preinscripció i 

matricula 

S’ha realitzat a partir del 
correu electrònic dels SSTT 
enviat en data 23 de febrer.  
 
Primeres actuacions 19 de 
març, preinscripció.  
 
 

C5 

12 
Relacions 
externes i 
Promoció 

Procés-Q-
410-T-12-ET 

02 Director/a 

26. El Procés serà de Qualitat 
si la demanda de places 
escolars és igual o superior 
a les vacants ofertades. 

És de qualitat 

Juliol 
Oferta curs 2013-2014: 
Places ofertades:  883 
Preinscripció:  1067 =  
120,84% 
 

C9 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

27. En nombre d’aparicions en 
mitjans de comunicació 
sigui superior a 10. 

És de qualitat Final curs 

1r trimestre:  1 nota de premsa 
web Departament 
d’Ensenyament (signatura FP 
dual amb Everis), 1 Cornellà 
Informa (1/11/2012, signatura 
FP dual amb Everis), 1 Ràdio 
Cornellà (19/11/2012, 
signatura FP dual amb Everis). 
 
2n trimestre:  1  Catalunya 
Ràdio (18/1/2013, signatura FP 
dual amb Everis). 1 Ràdio 
Cornellà (8/03/2013) Batxillerat 
                         
3r trimestre:  1 ressenya d’un 
llibre a Cornellà Informa (Olga 
Quesada, revista maig 2013). 
1 Notícia sobre l’inici de la FP 
dual al telenotícies migdia de 
TV3.  3 juny 2013. 
1 Notícia sobre l’inici de la FP 
dual a Siemens.  El Periódico.  
4 juny 2013. 
1 Notícia sobre l’inici de la FP 
dual a Siemens a la ràdio.  4 
juny 2013. 
1 Notícia sobre l’inici de la FP 
dual a Siemens a TV3.  4 juny 
2013. 
1 notícia al núm. de juny de la 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

C8 

revista Cornellà informa sobre 
la lectura al Casal d’avis 
Jaume Nualart      
1 Notícia sobre l’inici de la FP 
dual a Siemens a la revista 
Cornella infoma de juliol                       

                             
Total curs 2012-13:   13 
aparicions.   
 
Pel proper curs es reduirà 
el llindar de l’indicador a 5. 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

28. El nombre de projectes 
comuns amb col·laboradors 
o socis sigui superior a 5. 

És de qualitat 
Final curs 

TOTAL PARTICIPACIÓ EN 
18 PROJECTES: 
Ajuntament: Acord Social, 
Pla de Lectura Municipal, 
Projecte KSiKPuk 
(Fundació El Llindar), 
Convenis de Col•laboració: 
TOYOTA, SEAT, Paco 
Puerto, NISSAN, Siemens.  
2 Projectes Comenius, 1 
Projecte Leonardo, 1 
projecte Erasmus i 4 
projectes subvencionats pel 
Ministerio de Educación. 
Coordinació 1aria-2aria. 
UOC.  
 C9 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

29. El nombre d’activitats que 
tinguin impacte social sigui 
almenys 3. 

És de qualitat Final curs 

TOTAL 13 activitats: 
- Acord Social 
(Ajuntament), activitats 
contra el Maltractament de 
gènere, conferència: 
“L’Independència”, a càrrec 
de l’alumnat de Secretariat 
(18-12-2012), recollida de 
taps per a l’Ian, recollida de 
roba usada, celebració del 
dia de la pau i no-violència 
(30 gener 2013), cursa per 
la pau (1 febrer 2013, 
diners recaptats pel 
projecte “cap nen soldat” de 
la Fundació Save the 
Children, disseny i 
impressió cartell Jornades 
de Portes Obertes Primària 
i de Secundària, activitats 
amb l’alumnat de 6è de les 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

C8 

Escoles de Primària 
Adscrites, lectura poemes i 
relats al casal d’avis Jaume 
Nualart (alumnat 3r ESO), 
dintre de la setmana per la 
dignitat a Cornellà.  22 
maig 2013, disseny i premi 
logotip per a l’associació 
FÒRUM CORNELLÀ, a 
càrrec del grup AGS2, 
Projecte Next Generation:  
Taller de fotografia 
documental a càrrec de la 
ONG Shoot4Change, obra 
de teatre “Una hora para 
Ian” al Patronat de 
Cornellà.   
 
Pujar l’indicador a 5  el curs 
2013-014 
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Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

13 Benchmarking 
Procés-Q-
410-T-13-ET 

02 Director/a 

30.  La participació en 
conferències i o 
comunicacions de les 
nostres millors pràctiques 
sigui superior a 3. 

És de qualitat 

Final curs 
Reunions xarxa qualitat, 
FCT, 
Reunions de directors, ...  
 
TOTAL PRESENTACIONS 
DE LES NOSTRES 
MILLORS PRÀCTIQUES:  
9 
 
 

C6 
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14 Atenció al públic 
Procés-Q-
410-T-14-ET 

02 Secretari 

31. Aquest procés és de 
qualitat si, com a 
conseqüència de l’atenció 
al públic, no es presenten 
més de 5 fulls d’incidències 
durant el curs escolar. 

És de qualitat 

Final juny 

No hi ha cap incidència 

C6 

32. La satisfacció de l’alumnat 
en la preinscripció i 
matrícula és de més de 7 
en l’enquesta d’acollida. 

És de qualitat 

Inici curs 

 7,475  (FP 7.12 i 
ESO/BATX 7,83 

C6 

15 
Informació, 
preinscripció i 
matricula 

Procés-Q-
410-T-15-ET 

01 Secretari 

33. Aquest procés és de 
qualitat si la preinscripció i 
matrícula ha quedat 
tancada en el període 
marcat pel Departament 
d’Educació i que correspon 
a la data d’enviament de les 
dades. 

És de qualitat 

Una setmana 
després d’enviar 

les dades 

Dades demanades pel  
Departament d’Educació 
pel dia 23 de juliol. Les 
dades són enviades el 
dia 23 de juliol via mail 

als SSTT. 
C5 

16 
Acollida alumnes 
ESO-BATX 

Procés-Q-
410-T-16-ET 

01 Cap d’Estudis 

34. Aquest procés serà de 
qualitat quan a l’enquesta 
passada als alumnes a 
principi de curs, la 
puntuació obtinguda a la 
valoració global sobre l’inici 
de curs sigui 7 sobre 10. 

És de qualitat 

Final 1r trimestre 

7,93  1r ESO 
7,28 1r Batxillerat. 
 
La mitjana ponderada en 
funció del número 
d’alumnes és del 7,74 

 
  

C6 
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17 
Acollida alumnes 
FP 

Procés-Q-
410-T-17-FP 

01 
Cap d’Estudis 
FP 

35. Aquest procés serà de 
qualitat quan a l’enquesta 
passada als alumnes a 
principi de curs, la 
puntuació obtinguda a la 
valoració global sobre l’inici 
de curs sigui 7,0 sobre 10. 

És de qualitat 

Final Octubre 

7,12 
Ha baixat el resultat 

respecte al curs passat per 
haver passat l’enquesta 

també als alumnes de 2n 
curs. 

En el futur es passarà 
només als alumnes de 

primer curs. 

C6 

18 
Ensenyament 
Aprenentatge 
ESO-BATX 

Procés-Q-
410-T-18-ET 

02 
Coordinador 
Pedagògic 

36. Els alumnes matriculats en 
l’últim curs de l'ESO (4rt) 
superaran l’etapa en un 
80% com a mínim respecte 
dels alumnes que acaben 
l’etapa 

 
És de qualitat 

 

Final Curs 

TOTAL ALUMNES 
ÚLTIM CURS (4rt ESO):   
86 alumnes. 
SUPEREN ETAPA  66 
alumnes=   81 % 
Falta la extraordinària 
 

C6 
C9 
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37. Els alumnes matriculats en 
l’últim curs de Batxillerat 
superaran l’etapa en un 
76% com a mínim. 

 
 

És de qualitat 
 

Final Curs 
TOTAL ALUMNES 
ÚLTIM CURS (2n Batx):   
44 alumnes.  SUPEREN 
ETAPA  38 alumnes=   
86 % 
 

C6 
C9 

38. Què els alumnes 
d’ESO/BATX que faltin 
sense justificar a més del 
10% de les hores de classe 
sigui igual o  menys del 7% 
dels alumnes. 

 
És de qualitat 

Final Curs 
 ALUMNES:  649 totals.  
 Mitjana alumnes =  2’18% 
 
ACTUACIONS:  Es dona 
de baixa acadèmica als 
majors de 16 anys,  i als 
menors de 16 anys se'ls 
obre expedient 
d’absentisme a aquells que 
no justifiquen les faltes. 
 

C6 
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39. Els alumnes presentats a 
les proves de Selectivitat 
aprovaran en un 90% com 
a mínim.  

PENDENT de poder 
valorar 

 

Juliol i setembre 
Alumnes aproven 

selectivitat Juny 84.21% 
Pendent de rebre els 

resultats de setembre que 
arribaran a principis de 

novembre 
 

C6 
C9 

 

40. El % d'alumnes que tinguin 
0, 1 o 2 matèries suspeses 
serà com a mínim el 65% 
del grup.  

És de qualitat 

Trimestral AVALUACIÓ FINAL DE 
CURS:   ALUMNES 
TOTALS. 648 
ALUMNES AMB 0, 1 o 2 
SUSPENSOS el juny:   
421/579 =   72,71% 
ALUMNES AMB 0, 1 o 2 
SUSPENSOS el setembre:    
 458/579   = 79,10 % 
Pel proper curs es pujarà el 
llindar al 70% 

C6 

41. Que a les enquestes de 
satisfacció dels alumnes de 
4rt d’ESO el % de Bé i Molt 
Bé sigui superior al 80%.  

No és de qualitat 

Final de curs 
(Canviarà el proper 

curs) 

ALUMNES QUE OMPLEN 
L'ENQUESTA: 44.    
NOMBRE DE B I MB:  
32/44  =  73% 
Pel proper curs cal passar 
l’enquesta a mitjans de 
maig, abans d’entregar 
notes. 

C6 

42. Que a les enquestes de 
satisfacció dels alumnes de 
2n de Batxillerat el 75% de 

És de qualitat 
Final de curs 

(Canviarà el proper 
curs) 

  
ALUMNES QUE OMPLEN 
L'ENQUESTA: 12.   
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Bé i Molt Bé sigui superior 
al 75%. 

C6 

NOMBRE DE B I MB: 11/12    
=   92% 
Cal passar l’enquesta a 
principis de maig, abans 
d’entregar notes. 
 

43. Que a les enquestes de 
satisfacció sobre el Pla 
d’Acció Tutorial la mitjana 
sigui com a mínim un 3 tant 
a les enquestes dels 
professors com a les dels 
alumnes. 

És de qualitat 

Final de curs 
(Canviarà el proper 

curs) 
ALUMNES QUE OMPLEN 
L'ENQUESTA: 82 
PROFESSORS QUE 
OMPLEN L'ENQUESTA:  
15 
 La nota mitjana de 
l’alumnat 3.89 
Del professorat és de 3.24 
Cal passar l’enquesta tant a 
l’alumnat com al 
professorat abans d’acabar 
classes a mitjans de maig. 

C6 

     
44. El % d’unitats didàctiques 

impartides a l’ESO Batx. 
superi el 95%. 

  
 
 

No és de qualitat 

Final curs 
 

ESO 90.5% UD 
impartides respecte a les 
planificades 
BAT 97.8% UD 
impartides respecte a les 
planificades. 
RESULTAT: 94.1% 

C9 
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45. El % d’hores impartides a 
‘ESO-Batx sobre les 
planificades sigui superior 
al 95%. 

 
No és de qualitat  

 

Final curs 

ESO 92.5% hores reals 
impartides respectem a 
les planificades. 
BAT 94.4% hores reals 
impartides respecte a les 
planificades. 
RESULTAT: 93.4% 
 
Per incorporació tardana 
de substituts a l’inici de 
curs, que depèn del 
departament 
d’ensenyament. 
  

C9 

19 
Ensenyament 
Aprenentatge FP 

Procés-Q-
410-T-19-FP 

01 Subdirector 

46. Els alumnes matriculats en 
l’últim curs del CF 
superaran el Cicle en un 
78% o més  respecte dels 
matriculats.  

NO és de qualitat 

Final Curs 
68,45%   baixa respecte 

el curs passat pel baix 

nivell de 2 grups C6 
C9 

47. Els alumnes que falten a 
més de un 10% de les 
classes serà d’un 19% o 
menys respecte als 
alumnes matriculats al CF. 

És de qualitat 
  
 

Final de curs 
15.12%  

A més de què és de 

qualitat, hem millorat 

respecte al curs passat. 

Per al curs vinent 

baixem el valor a 17%. 

C6 
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48. Que els resultats qualitatius 
observats per l’Equip 
Docent a les avaluacions 
sigui majoritàriament Bé i/o 
molt bé (IGUAL O 
SUPERIOR A 80%). (Les 
variables possibles són: 
mal, regular, bé molt bé). 

És de qualitat 
  
 

Final de curs 

87.14%    Hem pujat 

4.28% respecte el curs 

passat que va ser 

82.86% i a més, durant 

les quatre avaluacions 

s’ha mantingut el 

percentatge. 

Per al curs vinent 

augmentar el valor a 82%. 
C6 

49. Que a les enquestes de 
satisfacció dels alumnes el 
% de Bé i Molt Bé sigui 
superior a 82. 

No és de qualitat 
 
 

Final de curs 
68,54%   A les 

enquestes no s’assoleix 

l’objectiu marcat, s’ha 

baixat la valoració de 

l’alumnat. Es treballarà 

al bloc d’FP, Comissió 

Pedagògica i Equips 

Docents. 

 

C6 
C9 

20 
Gestió 
Acadèmica ESO-
Batxillerat 

Procés-Q-
410-T-20-ET 

02 
Cap d’Estudis 
d’ESO-BATX 

50. Aquest procés serà de 
qualitat quan el 90% del 
professorat considerin que 
els criteris d’elaboració 
d’horaris s’han complert 

És de qualitat Setembre cada any 

Votació claustre del 
7/09/2012: 
Si: 94 (91,26%) 
Abstencions: 9 (8,74%) 
No: 0 (0,0%) 
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(vots a favor i abstencions) 
mitjançant una votació al 
claustre. C7 

  

51. El % d’abandonaments a 
4t. D’ESO sigui inferior al 
10%. 

És de qualitat 

Final de curs 

4,44% 
C6 

52. El numero d’expedients 
disciplinaris d’alumnat serà 
de menys de 50 en tot el 
curs. 

És de qualitat 

Final de curs 

47 expedients 
Es segueix treballant en la 
substitució de sancions per 
serveis a la comunitat. C5 

21 
Gestió 
Acadèmica FP 

Procés-Q-
410-T-21-FP 

02 
Cap d’Estudis 
FP 

53. Aquest procés serà de 
qualitat quan el 90% del 
professorat considerin que 
els criteris d’elaboració 
d’horaris s’han complert 
(vots a favor i abstencions) 
mitjançant una votació al 
claustre. 

És de qualitat 

Setembre cada any 
Votació claustre del 
7/09/2012: 
Si: 94 (91,26%) 
Abstencions: 9 (8,74%) 
No: 0 (0,0%) 
 

C7 

54. El % d’abandonaments a 1r 
curs de CCFF sigui inferior 

NO és de qualitat Final de curs 
25,5% 
Es modificarà el pla d’acció 
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al 20%. 

C6 

tutorial a la FP i la forma de 
treballar els equips de 
millora de l’abandonament 
de primer. 
 

22 
Gestió activitats 
extraescolars 

Procés-Q-
410-T-22-ET 

01 
Coordinador 
Pedagògic 

55. A l'inici de curs hi ha una 
planificació de les sortides 
Curriculars  previstes pels 
Departaments, i que 
aquestes es realitzin en un 
95% com a mínim. 

És de qualitat 

Final de curs Total sortides Curriculars 
programades a 30 d’octubre:   
21 
Total sortides programades al 
1r trimestre: 6. Realitzades:8 
Resultat=133.33% 
Total sortides programades al 
2n trimestre: 9 Realitzades 6 
Resultat= 66.6% 
Total sortides Curriculars 
programades al 3r trimestre: 6 
Realitzades  13 =   216.7% 
Total sortides Curriculars 
programades realitzades a 21 
de juny:   27 = 128.6 % 

C5 

56. A l'inici de cada trimestre hi 
ha una planificació de les 
sortides lúdico-tutorials 
previstes per Coordinació i 
els Equips Docents, i que 
aquestes es realitzin en un 
98% com a mínim. 

NO és de qualitat 
Final de cada 

trimestre 

Total sortides lúdico-tutorials 
programades 1T:  6 
Total sortides lúdico-tutorials 
programades realitzades a 
final del 1T:  0 =  0 %   
Total sortides lúdico-tutorials 
programades 2T:  7 
Total sortides lúdico-tutorials 
programades 3T:  6 
TOTAL SORTIDES LÚDICO-
TUTORIALS PROGRAMADES 
I REALITZADES CURS 2012-
2013:   10 realitzades sobre 19 
programades = 52.63 % 
S’han cancel·lat sortides per 
condicions climatològiques i 
per mal comportament 
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C5 d’alumnat de batxillerat. 

23 
Assessorament 
Psicopedagògic 

Procés-Q-
410-T-23-ET 

01 
Coordinador 
Pedagògic 

57. El temps transcorregut 
entre la sol·licitud 
d’assessorament per part 
d’un/a tutor/a o família al 
Departament de 
Psicopedagogia i la 
resposta d’aquest no és 
superior a dues setmanes 
en un 90% dels casos. 

No és de qualitat 

Final curs 

TOTAL  ALUMNES 

DERIVATS:  34 + 17 + 13 = 

64 alumnes. 

Atesos abans de 15 dies:  

56=  87.5% %. 

 

És degut a que 8 alumnes 

no han estat atesos abans 

de 2 setmanes per diferents 

motius.  

 

Cal fer un seguiment el 

proper curs 

 

C6 

24 
Gestió empreses 
col·laboradores i 
transició al treball 

Procés-Q-
410-T-24-ET 

01 
Subdirector 
d’FP 

58. Serà de Qualitat quan 
l’avaluació final sigui Apte/a 
en un 99% o més del total 
d’alumnes que han realitzat 
l’FCT. 

És de qualitat 

Final FCT 

El 100 % de l’alumnat 
que ha completat l’FCT 
són APTE 

C6 
C9 

59. Quan el total d’alumnes 
amb inserció laboral  i/o 
continuïn estudiant sigui del 
92% o més sis mesos 

NO és de qualitat 
 

Gener 

El 85,7%  
Bons resultats, tenint en 
compte l’actual situació 
del món laboral.  
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després d’acabar estudis. 
C6 
C9 
C8 

60. Quan el total de fulls de 
reclamació i/o queixes sigui 
inferior al 3% d’alumnes 
que han realitzat FCT. 

És de qualitat 
 

Final Curs 

0% Bon funcionament 
del procés. 

C6 

25 
Gestió satisfacció 
alumnat 

Procés-Q-
410-T-25-ET 

02 
Coordinador de 
Qualitat 

61. Aquest procés serà de 
qualitat si, a l’enquesta de 
satisfacció que realitzen  
els alumnes que finalitzen 
4rt d’ESO, el % global de 
bé i molt bé és del 80%. 

NO és de qualitat 

Final Curs 
(Canviar-ho a 

principis de maig) 

70% resultat B o MB 
 
Baixa participació de 
l’alumnat. Caldria passar 
l’enquesta a principis de 
maig C6 

62. Aquest procés serà de 
qualitat si, a l’enquesta de 
satisfacció que realitzen  
els alumnes que finalitzen 
2n de batxillerat, el % 
global de bé i molt bé és del 
75%. 

És de qualitat 

Final Curs 

92% resultat B o MB 

C6 

63. Aquest procés serà de 
qualitat si, a l’enquesta de 
satisfacció que realitzen  

És de qualitat Final Curs 88% resultat B o MB 
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els alumnes que finalitzen 
un cicle formatiu, el % 
global de bé i molt bé és 
del 85%. 

C6 

26 
Formació no 
reglada 

Procés-Q-
410-T-26-ET 

02 
Subdirector 
d’FP 

 

 

 

No s’escau 

Final de curs 

Actualment no es realitzen 
cursos de Formació no 
reglada. C9 

27 Serveis Institut 
Procés-Q-
410-T-27-ET 

01 Administrador 

64. El procés serà de qualitat si 
el servei de cafeteria i la 
fotocopiadora pública són 
objecte de tres o menys 
reclamacions formals al 
llarg del curs. 

És de qualitat 

Anualment, al final 
de cada curs 

acadèmic 

No s’ha produït cap 
reclamació mitjançant el full 
d’incidències al final del 
curs 2012-13 

C6 

28 
Gestió, formació i 
suport professors 
d’ESO-BATX 

Procés-Q-
410-T-28-ET 

01 
Coordinador 
Pedagògic 

65. El Procés serà de Qualitat 
si el centre gestiona 
correctament les 
necessitats de formació del 
professorat i aquests estan 
satisfets d’aquesta gestió 
amb una puntuació de 7,5  
o més a l’enquesta de 
satisfacció de professorat. 

NO és de qualitat 
 

Final de curs 
(Caldrà passar-la a 

mitjans de maig) 
 

C7 

ESO-BATX: La mitjana de 
satisfacció amb la gestió de 
les necessitats de formació 
del professorat ha estat un 
5,84 
OBSERVACIÓ: Unificar 
amb el següent indicador el 
proper curs, per fer-ho 
global per tot el professorat 
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29 
Gestió de la 
formació i suport 
professors d’FP 

Procés-Q-
410-T-29-FP 

01 
Subdirector 
d’FP 

66. El Procés serà de Qualitat 
si el centre gestiona 
correctament les 
necessitats de formació del 
professorat i aquests estan 
satisfets d’aquesta gestió 
amb una puntuació de 7,5 o 
més a l'enquesta de 
satisfacció de professorat 

 
 

No és de qualitat 

Final de curs 
(Caldrà passar-la a 

mitjans de maig) 
 

5,84. 
Hem augmentat respecte el 
curs passat, però hem 
d’anar millorant. 
A les enquestes es 
reflecteix la reducció de 
l’oferta de formació del DE. 
OBSERVACIÓ: Unificar 
amb l’anterior indicador el 
proper curs, per fer-ho 
global per tot el professorat 

C7 

30 
Gestió 
Econòmica 

Procés-Q-
410-T-30-ET 

01 Administrador 

67. El Procés serà de qualitat si 
la comptabilitat està al dia. 
S’entendrà que la 
comptabilitat està al dia si 
hi ha en tot moment menys 
de vint factures per 
comptabilitzar. 

És de qualitat 

Quan es facilita 
l’estat de comptes 

als caps de 
departament 

La comptabilitat està al dia 
a data 15 de juliol de 2013. 

C5 

68. El procés serà de qualitat si 
les reclamacions de 
pagament raonables dels 
proveïdors no superen el 
nombre de deu a l’any. 

És de qualitat 

Al final de cada 
exercici comptable No s’ha produït cap 

reclamació raonable en el 
curs 12/13 

C6 
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69. El Procés serà de qualitat el 
80% de les factures es 
paguen abans de 90 dies 
data factura. 

És de qualitat 

Al final de cada 
exercici comptable Es fan els pagaments a 

final de mes 

C5 

31 
Gestió de la 
qualitat 

Procés-Q-
410-T-31-ET 

01 
Coordinador de 
Qualitat 

70. Aquest procés serà de 
qualitat si el 95% de les no 
conformitats obertes durant 
el curs, estan tancades a 
final de curs. 

No és de qualitat 

Final curs S’han tancat 8 no 
conformitats d’un total de 
11 (73%) 

C5 

71. Que el nombre d’indicadors 
sigui inferior a 100. 

És de qualitat 

Final curs 

90 

C5 

32 
Gestió acadèmica 
i arxiu 

Procés-Q-
410-T-32-ET 

02 Secretari 

72. Tot els expedients han de 
quedar arxivat 
adequadament com a 
màxim al final del primer 
trimestre. 

És de qualitat 

Primer Trimestre 

Arxivats abans de finalitzar 
el primer trimestre. 
 

C5 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació de Qualitat 
 

 

IMPRÈS-Q-823-T-05-ET 14/10/2013 Manual de resultats de processos Pàgina 31 de 36 

Implantat Revisió 10 8.2.3 Seguiment i medició dels processos 

 

Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

33 

Gestió dels 
recursos, 
materials, i 
compres 

Procés-Q-
410-T-33-ET 

01 Administrador 

73. El Procés serà de qualitat si 
les sol·licituds d’obres, 
mobiliari i equipaments, si 
s’han de presentar, es faci 
dins els terminis indicats 
per l’Administració.  

És de qualitat 
 

Al final del termini 
de presentació de 

cada sol·licitud 

La sol·licitud d’obres del 
RAM no s’ha dut a terme, ja 
que no ha estat convocada. 
La sol·licitud de mobiliari es 
tramet el 5 de març de 
2013 a petició dels SSTT. 
No s’ha convocat sol·licitud 
d’equipaments. 

C5 

74. El Procés serà de qualitat si 
tots els contractes de 
serveis, que requereixin 
revisió, s’han actualitzat 
dins les dates previstes. 

És de qualitat 

Al final de cada 
curs acadèmic Els contractes estan 

actualitzats a data 12 de 
juliol de 2013. 

C2 

75. El Procés serà de qualitat si 
no es produeixen a l’any 
més de deu reclamacions 
per escrit, mitjançant el full 
d’incidències, per 
actuacions de Manteniment 
no realitzades. 

És de qualitat 

Al final de cada 
curs acadèmic 

No s’ha produït cap 
reclamació mitjançant full 
d’incidències per 
actuacions de Manteniment 
no realitzades C6 

C7 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Coordinació de Qualitat 
 

 

IMPRÈS-Q-823-T-05-ET 14/10/2013 Manual de resultats de processos Pàgina 32 de 36 

Implantat Revisió 10 8.2.3 Seguiment i medició dels processos 

 

Núm. 
Procés 

Nom procés 
Codi 
Procés 

Núm. 
Rev 

Responsable Indicador/s Resultats 

Quan 
Observacions 

(objectius proper curs) 
Criteri EFQM 

76. El Procés serà de qualitat 
l’inventari està complet. 

No és de qualitat 

Cada 15 de juliol 

En el moment de realitzar 
aquest informe, falta lliurar 
l’ inventari de Manteniment 
. El cap de departament ha 
tingut problemes amb 
l’ISOTools a l’hora d’ubicar 
el material del magatzem 
dins del programa 
 

C5 

34 
Gestió dels 
sistemes 
informàtics 

Procés-Q-
410-T-34-ET 

01 
Coordinador 
informàtica 

77. 85% d’incidències resoltes 
abans de 72 hores pel 
procediment establert a 
Coinf. 

No és de qualitat 

Juny 
 

61% 
 
Les hores assignades a 
manteniment informàtic(que 
depèn del Departament 
d’Ensenyament) han baixat 
respecte a l’any anterior. C5 

78. Màxim 2 vegades que no hi 
hagi accés a Internet per un 
període superior a 36h 
imputables a Coinf. 

És de qualitat 

Juny 

 
0 
Reduir llindar de l’indicador 
pel proper curs a 24 h. 
Parlar amb el Coordinador 
d’Informàtica per mirar si hi 
afegim un indicador pel 
servei de Moodle. 

C5 

79. Màxim 2 de vegades que 
no hi hagi accés a Internet 

És de qualitat Juny 

 
Idem 
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per un període superior a 
36h aliens al centre 

C5 

C5 

35 

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

Procés-Q-
410-T-35-ET 

01 
Coordinador 
Pedagògic 

80. Aquest procés és de 
qualitat quan en acabar 4rt 
ESO i 2n Batxillerat els 
alumnes valorin de forma 
positiva les activitats 
d’orientació acadèmica, 
laboral i professional i les 
accions de tutoria que ha 
proporcionat l’Institut en un 
80% a les enquestes de 
satisfacció (Sumant les 
variables Bé i Molt Bé).  

No és de qualitat 

Juny 
(Caldrà canviar-ho 
a principis de maig) 

ALUMNES 4rt ESO:44 enq.   
65,12 % Bé o Molt Bé. 
ALUMNES 2n 
BATXILLERAT: 12 enq.   
83,33 % Bé o Molt Bé. 
 
TOTAL  4 ESO  i 2 BAT 12-
13: 56  Bé o Molt Bé de  
111=  69 % 
S’han realitzat molt poques 
enquestes. Cal realitzar 
aquestes enquestes abans 
que els alumnes acabin les 
classes. 
Cal modificar les enquestes 
i la seva forma de 
quantificar-les  

C6 

81. Aquest procés és de 
qualitat quan en acabar 4rt 
ESO i 2n Batxillerat els 
alumnes a l’enquesta de 
satisfacció valorin bé o molt 
bé en un 72% o més els 

No és de qualitat 
Juny 

(Caldrà canviar-ho 
a principis de maig) 

ALUMNES 4rt ESO:   44 
enquestes, Bé o Molt Bé= 
37,21%. 
ALUMNES 2n BATXILLERAT:  
12 enquestes  bé o Molt Bé = 
75,00 % Bé o Molt Bé. 

La mitjana és de 45,33% 
entre l’ESO i el BAT. 
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materials de suport i/o 
llibres que s’han utilitzat a 
classe. C6 

S’han realitzat molt poques 
enquestes. Cal realitzar 
aquestes enquestes abans que 
els alumnes acabin les classes 
Cal modificar les enquestes i la 
seva forma de quantificar-les 

36 

Suport i 
elaboració de 
materials 
didàctics per 
l’Ensenyament i 
l’orientació d’FP 

Procés-Q-
410-T-36-FP 

01 
Subdirector 
d’FP 

82. Aquest procés és de qualitat 
quan en acabar els estudis els 
alumnes d'FP a l’enquesta de 
satisfacció valorin de forma 
positiva les activitats 
d’orientació acadèmica, laboral 
i professional i les accions de 
tutoria que ha proporcionat 
l’Institut en un 85% a les 
enquestes de satisfacció 
(Sumant les variables Bé i Molt 
Bé). 

No és de qualitat  

Juny 

GM = 80,94% 

GS = 58,32% 

El valor mitjà és de 69,6%, 
Els resultats són  inferiors 
al curs passat (9,72% 
menys). Cal millorar doncs. 

C6 

83. Aquest procés és de 
qualitat quan en acabar els 
estudis els alumnes d'FP a 
l’enquesta de satisfacció 
valorin bé o molt bé en un 
70% o més els materials de 
suport i/o llibres que s’han 
utilitzat a classe. 

No és de qualitat  
 

Juny 73,45%, (curs passat 
67,16%) 
Els resultats han millorat 
respecte el curs passat, 
però hem de tractar el tema 
a la Comissió Pedagògica, 
doncs han hagut 
valoracions dolentes 
(AGM2, ADS2,MAS2, 
MES2 i AMS2) 

C6 
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37 
Gestió dels 
RRHH 

Procés-Q-
410-T-37-ET 

02 Director 

 
 

84. El procés serà de qualitat si 
la mitjana de la puntuació 
obtinguda a l’enquesta de 
satisfacció del personal és 
igual o superior a 7. 

És de qualitat  

Final curs 

Mitjana professorat i PAS: 
7,013 
 
Professorat:  68 enquestes, 
mitjana 7,01 
PAS:  4 enquestes, mitjana 
7,07 C7 

85. El % d’hores d’inassistència 
de professorat serà menor 
del 4%. 

És de qualitat 

Final de curs 

1.21% 
C7 

86. Grau d’assoliment del Pla 
de Formació igual o 
superior al 95%. 

No és de qualitat 

Final curs 
87,50%  
 
Passar aquest indicador al 
procés 28 que estarà 
fusionat amb el 29 pel 
proper curs. C6 

38. 
Gestió de la 
prevenció de 
riscos laborals 

Procés Q-
410-T-38-ET 

01 
Coordinador 
Riscos laborals 

87. Aquest procés serà de 

qualitat si s’estableixen 
objectius i plans de seguretat a 
l’Institut i s’assoleixen en un alt 
percentatge. 

És de qualitat 

Juny S'ha aconseguit 
l'acompliment dels 
objectius en un alt 
percentatge al voltant del 
90%. C7 
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88. Aquest procés serà de qualitat 
si els incidents i accidents no 
són elevats ni rellevants. 

 
 

No és de qualitat 

Juny 

Professorat: un accident in 

itinere i dos al Centre de 

treball. Augment del 200% 

respecte al curs anterior 

que solament hi va haver 

un. No s'ha aconseguit el 

compliment dels objectius. 

Alumnat: 9 accidents. Al 

curs anterior  19 accidents. 

Disminució de  més del 

50%. S'ha aconseguit 

l'acompliment dels 
objectius. 

 

C7 

39. 
Gestió de la 
ambientalització 
de  l’institut 

Procés Q-
410-T-39-ET 

02 
Coordinador 
Mediambient 

89. Serà de qualitat si 
s’assoleix el 80% del 
objectius del pla. 

És de qualitat 

Juny  S’han complert 4 dels 5  
objectius (manca la 
realització de “celebracions 
ambientals”) C1,2,3,4,8,9 

90. Comptar els residus 
generats de paper i plàstic. 
(indicador reduir els residus 

generats de paper i augmentar 

el d’envasos (litres/alumne)). 

És de qualitat 

Juny 
Paper recollit : 62,67 litres 
/alume i hi ha una reducció 
del 3% Plàstic recollit: 
36,12 litres/alumne i hi ha 
un augment del 38%  

C5 

 

 


