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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 dóna el seu vist-i-
plau, per més d‟un 95%, al 
projecte educatiu aprovat per la 
Direcció (a l‟inici de cada mandat 
directiu), i els annexos NOFC i 
Projecte Lingüístic quan siguin 
modificats.  Els annexos PCC 
ESO-Batx. i CCFF els aprovaran 
les Comissions Pedagògiques per 
més d‟un 95%. 

Continua vigent el 
mandat de la Direcció.  
El curs 2015-2016 es 
van revisar i actualitzar 
els següents 
documents annexos al 
Projecte Educatiu:  

•NOFC:  Aprovades 
per la Direcció del 
centre i la Comissió de 
Qualitat amb data 28 
setembre 2015.  

•PCC ESO-Batxillerat:  
Aprovat per la 
Comissió Pedagògica 
ESO-Batxillerat el 1 
desembre 2015 
(unanimitat). 

•PCC Cicles Formatius:  
Aprovat per la 
Comissió Pedagògica 
3 setembre 2015 
(unanimitat). 

A l‟inici de cada 
mandat directiu 

És de qualitat. 
 

 
C1 

1.  El grau d‟aplicació anual de les 
activitats previstes al Projecte 
de Direcció vigent serà superior 
al 88% 

És de qualitat. 

 

Final curs 
99,03% 

Mantenir l‟indicador. 
C9 
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2 Elaboració  i 
revisió PCC 

Procés-Q-
410-T-02-
ESO 

03 Coordinador/a 
Pedagògic/a  

2. 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. 

Sí és de qualitat 

Final d‟octubre 
TOTAL DE PROGR. 

ESO 15-16 AMB 
FORMAT LOE i SEQ. 

DIDÀCTICA A 30 
D‟OCTUBRE DE 2015: 

68/79 =86.1% 
C2 
C9 

Procés-Q-
410-T-02-FP 03 

Subdirector /a 
d‟FP 

3.  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 

Sí és de qualitat 

Final d‟octubre 
LOGSE: 100% 
LOE: 97.80% 

 
Proper curs continuar 

mateix indicador C2 
C9 

Subdirector/a 
d‟FP 

4. El % d‟unitats didàctiques 
impartides a l‟FP superi el 
100%. 

Sí és de qualitat 
Final curs 

Proper curs continuar 
mateix indicador 

C9 

  
Subdirector/a 

d‟FP 

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

No és de Qualitat 

Final curs 

S‟ha impartit el 93,08%.  
NO ÉS DE QUALITAT, 

però és un resultat 
acceptable,, tenint en 

compte que s‟està 
implantant la LOE i s‟ha 
pujat respecte el curs 

passat. 
Mantenir el mateix 

indicador 

C9 
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3 Elaboració i 
Revisió NOFC 

Procés-Q-
410-T-03-ET 
 

02 Caps d‟Estudis 
7. La direcció revisarà el contingut de 

les NOFC un cop a l‟any i es 
comunica al Consell Escolar 

És de 
qualitat. 

A final de curs Mantenir indicador, aprovat 
per consens en el consell 
escolar, encara que no es 
necessari 

C1 

4 Programació 
General Anual 

Procés-Q-
410-T-04-ET 03 Secretari/a 

8. Aprovació de la Programació General 
Anual no més tard del 15 d‟octubre de 
cada any.  

És de 
qualitat. 

15 d‟Octubre Aprovada en data 14 d‟octubre 
de 2015 C2 

5 Elaboració 
Pressupost 

Procés-Q-
410-T-05-ET 03 

Administrador/a 
 

9. El pressupost ha estat aprovat per l‟equip 
directiu i presentat al Consell Escolar amb 
l‟aprovació del 70% 

És de qualitat 

Març de cada any Aprovat el pressupost de l‟any 
2015 per l‟equip directiu amb data 
14/03/2016 i  
aprovat pel Consell Escolar per 
consens amb  data 16/03/2016 

C2 
C9 

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

És de quallitat 
Final any 

El pressupost per 
alumne/amatriculat al curs 
escolar 14/15 ha augmentat un 
8,2% respecte a l‟any anterior, 
mentre l‟IPC ha disminuït un -
0,3%. 

C9 

11. La despesa d‟aigua per alumne 
matriculat (m

3
/alumne) és igual o inferior 

a l‟any anterior. 

És de qualitat 

Final any El consum d‟aigua per alumne/a 
matriculat al curds escolar 14/15 
va ser de 1,83m^3/alum. Hi ha 
hagut una reducció del -16,09% 
respecte l‟any anterior. 

C9 

12. La despesa de gas natural per alumne 
matriculat (m

3
/alumne) és igual o inferior 

a l‟any anterior. 

És de qualitat 

Final any 
El consum de gas natrualo per 
alumne/a matricular al curs 
escolar 14/15 va ser de 
178,28m^3/alum.  S‟ha produït 
unadisminució del -0.24% 
respecte a l‟any anterior.  

C8 

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

És de qualitat 
C9 

 El consum elèctric per alumne/a 
matricular al curs escolar 14/15 
va ser de 178,81kwh/alum.  S‟ha 
produït una reducció de -3,57% 
respecte l‟any anterior 

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

És de qualitat 
C9 

La despesa telefònica per 
alumne/a matricular al curs 
escolar 14/15 va ser  de 
1,69€/aum.  S‟ha produit una 
reducció del -23,76% respecte 
l‟any anterior. 

Final any 

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

 

És de qualitat 
Final any 

La despesa de paper per 
alumne/a matricular al curs 
escolar 14/15 va ser de 
2,48€/alum.  S‟ha produït una 
disminució del -0,71% respecte a 
l‟any anterior. 

C8 

16. La despesa de fotocòpies per alumne 
matriculat (nº fotocòpies/alumne) és 
igual o inferior a l‟any anterior. 

 

És de qualitat 
Final any 

El nombre de fotocòpies per 
alumne/a al curs escolar 14/15 va 
ser de 292,85 fotoc/alum, i la 
despesa va ser de 8,79€/alum.  
S‟ha produït una disminució del -
22,54% respecte l‟any anterior. 

C8 

6 
Desenvolupamen
t Sistema de 
Qualitat 

Procés-Q-
410-T-06-ET 02 Coordinador/a 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. 

No és de 
qualitat 

Final de curs 

Aquest curs hem fet 
l‟Autoavaluació e2cat el 
primer trimestre, al 
començament del segon 
l‟auditoria interna i al tercer 
l‟auditoria externa. Ho teniem 
previst i es va obrir una acció 
preventiva. 
Pel curs vinent farem: 
auditoria interna el 16 i 21 de 
novembre. La externa el 23 i 
25 de gener. 

C5 

18.  Aquest procés serà de qualitat si es 
compleixen els objectius anuals en 
un 75% 

És de qualitat 

Final de curs 

Hem assolit 5/6 objectius i el 
6é de forma parcial. Hem fet 

l‟autoavaluació e2cat però ens 
queda pel curs 16-17 escriure 

la memòria i fer el contrast 
extern. Assoliment del 83% C9 
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7 Control Gestió 
administrativa 

Procés-Q-
410-T-07-ET 02 Secretari/a 

19.  Aquest procés és de qualitat si 
durant el curs es presenten un 
número inferior a 3 reclamacions i/o 
incidències en temes administratius 
i menys de 3 fulls de reclamacions 
i/o incidències en quan al 
procediment de la LOPD. 

És de qualitat 

Final curs 

No s‟ha presentat cap full de 
reclamacions 

C9 

8 Control Gestió 
Econòmica 

Procés-Q-
410-T-08-ET 01 Administrador/a 

20. 1.Valoració en % del pressupost de 
l‟any i gestió econòmica per part de de 
la comissió pedagògica  
 
2.Seguiment del pressupost per part de 
l‟equip directiu quadrimestral : Les 
despeses durant el 1r.Q, 2n.Q i 3r.Q i 
s‟ajustaran als percentatges indicats en 
el manual d‟indicadors. Els 
percentatges seran: 30, 30 i 40%. 
 

No és de 
qualitat 

Març 
 

 
Final de curs 

S’ha informat a la comissió 
pedagògica. 
 
1. Presentada la Gestió 

Econòmica de l‟any 2015 al 
Consell Escolar i valorada 
positivament  per consens el 
16/03/2016.  
2. Despeses 1Q 2015: 
  Despeses 2Q 2015: 
Despeses 3Q 2015: 
Revisarem el procès a principi de 
curs. No s‟ha fet el seguiment de 
les despeses quatrimestrals. 

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 55% dels 
alumnes censats. 

-------- 

Quan es 
celebrin 

eleccions al CE Curs 2015-16:  No hi ha 
eleccions al Consell Escolar. 

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.   

----------- 

Quan es 
celebrin 
eleccions al CE Curs 2015-16:  No hi ha 

eleccions al Consell Escolar. 

C6 

23.   La satisfacció de les famílies que 
matriculen als seus fills/es a 4t 
d‟ESO serà de més d‟un 7,6 a 
l‟enquesta global de satisfacció. 

És de qualitat. 
 

Matrícula maig Tenim un total de 62 
enquestes, la mitjana és de 
7.84 

C6 
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10 Veu de l‟equip 
humà de l‟Institut 

Procés-Q-
410-T-10-ET 01 Director/a 

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 75%. 

No és de qualitat  

Final de curs 
(Caldrà  

canviar-ho per 
principis de 

maig) 

Mitjana satisfacció 
professorat:  (7,58 satisfacció).  
Han participat  74 
professors/es respecte  142 
(52%). 
 
Mitjana satisfacció PAS:  (7,00 
satisfacció). 
Han participat 3 membres del 
PAS respecte 11 (27%). 

  
MITJANA PONDERADA 
SATISFACCIÓ GLOBAL 

PROFESSORAT I PAS CURS 
2015-2016

: 
(74 * 7,58 + 3 * 7)/ 81 = 7,18 

de mitjana. 
És parlarà amb el PAS a fi de 
millorar la comunicació i 
detectar problemes.  
 

C7 

11 
Planificació 
preinscripció i 
matriculació 

Procés-Q-
410-T-11-ET 01 Secretari/a 

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 planificat a partir del correu 
rebut en data 16 de febrer 

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 
 

Setembre 

Juny 
Oferta total per al curs 2016-
2017:  845 places.  Places 

demanades:  762 = 90,17 % 
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C9 

La ESO, PFI i CFGM té 
demanda superior a la oferta, 
en BTX, CAS i CFGS estan 

per sota.  
Setembre 

Oferta total per al curs 2016-
2017:  845 places.  Places 

demanades:  1065 = 126,03 %  
ESO: Oferta _132_  demanda 

_128_ = 96,96% 
BAT: Oferta _34_  demanda 

_21_ = 61,76%  
ULL:  (Els nostres alumnes de 

l‟ESO no estan comptats 
perquè tenen reserva de plaça 
i les 34 places ofertades són 

per matrícula externa). 
CCFF M: Oferta _258_  

demanda _409_ = 158,52% 
CCFF  S:  Oferta _318_  

demanda _395_ = 124,21% 
CAS:  Oferta _70 _  demanda 

_51 _ = 72,85% 
PFI:  Oferta _33_  demanda 

_61_ = 184,84% 
Mantenir l‟indicador 

 



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

 

 

 

IMPRÈS-Q-823-T-05-ET 14/11/2016 Manual de resultats de processos Pàgina 9 de 29 

Implantat Revisió 15 8.2.3 Seguiment i medició dels processos 

 

27. En nombre d‟aparicions en mitjans 
de comunicació sigui superior a 7. 

És de qualitat 
Final curs 

8 aparicions: 
-Revista Fundación Gene Hass 
(mecanització).  Lliurament beca 
12000 dollars al departament de 
mecànica.  10 novembre 2015. 
-Ràdio Cornellà:  “L‟Educació 
Secundària”.  Ferran Vidal, divendres 
26 febrer 2016. 
-Ràdio Cornellà:  “El Batxillerat”.  
Ferran Vidal, divendres 11 març 2016. 
-Ràdio Cornellà:  “La Formació 
Professional”, Jordi Mengual i Germán 
Ollero, divendres 1 d‟abril 2016. 
-Ràdio Cornellà:  “Els PFI‟s”, Xavir 
Híjar, divendres 13 de maig 2016. 
-Noticia diari El Periódico:  Un instituto 

de Cornellà se suma a un programa 

de FP dual de mantenimiento 

ferroviario.  30 maig 2016:  

http://www.elperiodico.com/es/noticias

/cornella/instituto-cornella-suma-

programa-dual-mantenimiento-

ferroviario-5169869?platform=hootsuit 

- Noticia Ràdio Cornellà sobre la 

celebració del 40 aniversari de 

l‟Institut Esteve Terradas:  31 maig 

2016, Programa 13.00 h.  Entrevista 

Olga Quesada:  

http://www.informatiucomarcal.com/#/

noticia/4416- - Noticia Ràdio Cornellà 

sobre la Formació Professional Dual:  

10 juny 2016.  Entrevista Jordi 

Mengual. 

Mantenir l‟indicador 

C8 
    

28. El nombre de projectes comuns 
amb col·laboradors o socis sigui 
superior a 20. 

És de qualitat 
Final curs 

TOTAL:  34 convenis de 
col·laboració 

Pujar l‟indicador a 23 
C9  

http://www.elperiodico.com/es/noticias/cornella/instituto-cornella-suma-programa-dual-mantenimiento-ferroviario-5169869?platform=hootsuite
http://www.elperiodico.com/es/noticias/cornella/instituto-cornella-suma-programa-dual-mantenimiento-ferroviario-5169869?platform=hootsuite
http://www.elperiodico.com/es/noticias/cornella/instituto-cornella-suma-programa-dual-mantenimiento-ferroviario-5169869?platform=hootsuit
http://www.elperiodico.com/es/noticias/cornella/instituto-cornella-suma-programa-dual-mantenimiento-ferroviario-5169869?platform=hootsuit
http://www.elperiodico.com/es/noticias/cornella/instituto-cornella-suma-programa-dual-mantenimiento-ferroviario-5169869?platform=hootsuit
http://www.elperiodico.com/es/noticias/cornella/instituto-cornella-suma-programa-dual-mantenimiento-ferroviario-5169869?platform=hootsuit
http://www.informatiucomarcal.com/#/noticia/4416
http://www.informatiucomarcal.com/#/noticia/4416
http://www.informatiucomarcal.com/#/noticia/4416-
http://www.informatiucomarcal.com/#/noticia/4416-
http://www.informatiucomarcal.com/#/noticia/4416-
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29. El nombre d‟activitats que tinguin 
impacte social sigui almenys 15. 

És de qualitat 
 

Final curs TOTAL:  33 activitats  
Augmentar l‟indicador a 20 

C8 

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 5. 

No és de 
qualitat 

 

Final curs 
4 participacions 

Mantenir l‟indicador 
C6 

14 Atenció al públic Procés-Q-
410-T-14-ET 02 Secretari/a 

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 s‟ha presentat cap full de 
reclamacions 

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 

Satisfacció és de 7,07 
C6 

15 
Informació, 
preinscripció i 
matricula 

Procés-Q-
410-T-15-ET 01 Secretari/a 

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 

S‟han comunicat dintre del 
termini establert 

C5 
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16 Acollida alumnes 
ESO-BATX 

Procés-Q-
410-T-16-
ESO 

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 7.5 sobre 10. 

No és  de qualitat 

Final 1r trimestre 

ESO 7.54/10 (117 
Respostes) 
BTX 6.2/10  (43 Alumnes) 
Mitja ponderada de 7.17 
És prendran mesures per 
a fer l‟entrada i la sortida 
per una porta diferent, de 
forma que no i hagi 
coincidència amb la ESO. 

C6 

17 Acollida alumnes 
FP 

Procés-Q-
410-T-17-FP 01 Cap d‟Estudis 

d‟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. 

No és  de qualitat 

Final Octubre 

Resultat: 6,95 de 416 
enquestes. El resultat està 

molt a prop de l‟objectiu, per 
tant no és una davallada molt 
significativa. De totes maneres 

si s‟analitza les enquestes 
els alumnes estan satisfets 
amb els serveis que dona 
el centre, i sobre tot de les 
instal·lacions i professorat, 
però la puntuació global ha 
baixat, per tant alumnes 
com és el cas del 
WCconsiderem que hem 
de continuar millorant els 
serveis que ofereix el 
centre, i sobre tot  millorar 
aquells apartat en que més 
s‟han queixat els alumnes. 

C6 

18 
Ensenyament 
Aprenentatge 
ESO-BATX 

Procés-Q-
410-T-18-
ESO 

02 Coordinador/a 
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 

No és de qualitat 

Final Curs 

TOTAL ALUMNES ÚLTIM 
CURS (4rt ESO):  117 
alumnes.  SUPEREN 
ETAPA  57 alumnes =
 49% (juny) 

 Setembre 
en total aproven 72 
alumnes que representen 

C6 
C9 
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el 61.5% 
 

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

No és de qualitat 

Final Curs 

Total alumnes 
matriculats:45 
Alumnes que superen 
l‟etapa al Juny: 25 
Percentatge alumnes que 
superen l‟etapa: 56% 
Tenim molts  alumnes (7 
del B22 i  2 del B22  ) que 
arriben a la 4a 
convocatòria i deixen 
d‟anar a classe. No 
s‟aproven alumnes amb 
una o dues assignatures 
suspeses.L‟any passat 
l‟indicador era del 42% 
Setembre: en total 
aproven 31 alumnes de 
45, que representen el 
68.9%. L‟any passat 
estavem al 42% al 
setembre 
 

C6 
C9 
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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 
6.5% 
Canviarem l‟indicador  i el 
deixarem com el  que 
demana la inspecció C6 

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

És de qualitat 

Juliol i setembre 

Juny, 23 alumnes. 1 NP i 1 
Abandonament. Dels 
presentats 100% aprovats 

Del Setembre no tenim 
dades fins a finals de 
Novembre. Proposem 
canviar l‟indicador i 
mesurar aquest indicador 
només al juny. 

C6 
C9 

 

40. El % d'alumnes que tinguin 
0, 1 o 2 matèries suspeses 
serà com a mínim el 70% 
del grup.  

És de qualitat 

Trimestral 

ESO ALUMNES: 501 
TOTALS.  ALUMNES AMB 

0, 1 O 2 SUSPENSOS:  277= 
55.3% 

Batx ALUMNES:  99 
TOTALS.  ALUMNES AMB 
0, 1 o 2 SUSPENSOS:  73=  

73.7% 
CAS: ALUMNES:    67 

TOTALS.  ALUMNES AMB 
0, 1 o 2 SUSPENSOS:  51=  

76.1% 
 

AVALUACIÓ FINAL DE 
CURS:  667 ALUMNES 

TOTALS. ALUMNES AMB 0, 
1 o 2 SUSPENSOS:  401=  

60.1% 
setembre 

alumnes amb més de dos 
suspeses: 

1 ESO 29, 2 ESO 55, 3 ESO 

C6 
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41, 4 ESO 38 
En total 163. ESO 

ALUMNES: 501 TOTALS.  
ALUMNES AMB 0, 1 O 2 

SUSPENSOS:  338= 67.4.% 
 

BTX: B11 7, B12 5, B21 3, 
B22 7. Batx ALUMNES:  99 

TOTALS.  ALUMNES AMB 0, 
1 O 2 SUSPENSOS:  77=  

77.8% 
 

CAS:  13 alumnes amb més 
de dues suspeses. 

 ALUMNES:    67 TOTALS.  
ALUMNES AMB 0, 1 O 2 

SUSPENSOS:  54=  80.6% 
 

AVALUACIÓ FINAL DE 
SETEMBRE:  667 ALUMNES 
TOTALS. ALUMNES AMB 0, 
1 O 2 SUSPENSOS:  469=  

70,3%. 
 

 

41. Que a les enquestes de 
satisfacció dels alumnes de 
4 ESO, la resposta a la  
pregunta 1.1  de l‟imprès 
Q-800-T-27-00 
Sigui superior a 7/10 

És de qualitat 

Mitjans de maig 
 

Enquestes a Ieducació 
4A (30/33) 7.0 
4B (22/30) 7.5 
4C (14/27) 6.1 
4D (15/25) 7.1 

Mitjana ponderada: 7.0 
C6 



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

 

 

 

IMPRÈS-Q-823-T-05-ET 14/11/2016 Manual de resultats de processos Pàgina 15 de 29 

Implantat Revisió 15 8.2.3 Seguiment i medició dels processos 

 

42. Que a les enquestes de 
satisfacció dels alumnes de 
2n BTX, la resposta a la  
pregunta 1.1 de l‟imprès Q-
800-T-27-00 
Sigui superior a 7/10 
 
Que a les enquestes del 
satisfacció dels alumnes de 
CAS, la resposta a la  
pregunta 1.1 de l‟imprès Q-
800-T-27-00 
Sigui superior a 7/10 
 

 

És de qualitat 

Principi de maig 

Enquestes a Ieducació 
B21 10/17 8.1 
B22 19/29 7.3 

Mitjana ponderada: 7.58 
 

Enquestes a Ieducació 
CAS I 4/32 7.8 
CAS II 3/33 6.0 

Mitjana ponderada: 7.0 
Es faran reunions amb els 
tutors per a que més 
alumnes responguin les 
enquestes i les dades 
siguin més significatives 

C6 

43. Que a les enquestes de 
satisfacció sobre el Pla 
d‟Acció Tutorial: IMPRÉS 
Q-800-T-28 VERSIÓ 00,  
la mitjana sigui com a 
mínim un 7/10 tant a les 
enquestes dels professors 
com a les dels alumnes 

És de qualitat 

Mitjans de maig 
Enquestes a Ieducació 

1 ESO, 2 ESO, 3 ESO, 4 
ESO,  1 BAT, 2 BAT, CAS 
Mitjana ponderada: 7.06 
PROFESSORAT 
Mitjana ponderada: 7.12 
 
Resultat mitjana ponderada 
profes i alumnes: 7.07 

C6 

     

44. El % d‟unitats didàctiques 
impartides a l‟ESO Batx. 
superi el 95%. 

Si és de qualitat  
 

 

Final curs 
 

ESO 94.8% UD impartides 
respecte a les planificades 
Batx i CAS 97.4% UD 
impartides respecte a les 
planificades 
Total 95.4% 

C9 

45. El % d‟hores impartides a 
„ESO-Batx sobre les 
planificades sigui superior 
al 93%. 

Si és de qualitat  Final curs 

ESO 93.2% hores reals 
impartides respecte a les 
planificades. 
BAT i CAS 94.0% hores reals 
impartides respecte a les 
planificades. 
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C9 Total 93.4% 

19 Ensenyament 
Aprenentatge FP 

Procés-Q-
410-T-19-FP 01 Subdirector/a 

46. Els alumnes matriculats en 
l‟últim curs del CF 
superaran el Cicle en un 
75% o més  respecte dels 
matriculats.  

No és de Qualitat 

Final Curs 

 

 

GM: 54.77% i GS: 75.88% 
 
TOTAL:: 64.50% 
 
Cada any va baixant els 
alumnes que promocionen 
i coincideix amb el nivell 
acadèmic amb el que els 
alumnes de CCFF venen. 
Cal destacar que hi ha 
alumnes que només els hi 
queda la FCT. 
Destacar la pujada d‟alumnat 
que promociona a CFGS 
(puja 9,69%). 
Mateix indicador per al proper 
curs 

C6 
C9 

47. Els alumnes que falten a 
més de un 10% de les 
classes serà d‟un 12% o 
menys respecte als 
alumnes matriculats al CF. 

Sí és de Qualitat 

Final de curs 
S‟ha de destacar que des del 
curs 15-16, el 10% s‟ha 
modificat pel 15%. Aquest 
curs està en: 8.14%.  
Mateix indicador per al proper 
curs. C6 

48. Que els resultats qualitatius 
observats per l‟Equip 
Docent a les avaluacions 

 
No és de qualitat 

Final de curs 
    

 
77,78%, ha pujat ligerament 
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sigui majoritàriament Bé i/o 
molt bé (IGUAL O 
SUPERIOR A 82%). (Les 
variables possibles són: 
mal, regular, bé molt bé). 

C6 

(curs passat 77.08%).  Es 
deixa el mateix objectiu per al 
proper curs.  

 

 

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

És de Qualitat 

Final de curs 86,4% (182 enquestes). S‟ha 
pujat respecte el curs passat.  
Mantenir indicador per al 
proper curs 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 
(vots a favor i abstencions) 
mitjançant una votació al 
claustre. 

És de Qualitat 

Setembre cada any 

Vots del si 96, abstencions 
22 i un no. 
99.16% 

C7 

51. El % d‟abandonaments a 
4t. D‟ESO sigui inferior al 
10%. 

És de Qualitat 
Final de curs 

Cap alumne ha abandonat 
C6 
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52. El numero d‟expedients 
disciplinaris d‟alumnat serà 
de menys de 50 en tot el 
curs. 

És de Qualitat 
Final de curs 

S‟han obert 4 expedients 
durant el curs 

C5 

21 Gestió Acadèmica FP Procés-Q-
410-T-21-FP 02 Cap d‟Estudis 

d‟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. 

Sí és de qualitat 

Setembre cada any 

99,15% del professorat 
considera que s‟han 
complert els horaris. 
Mantenir criteris 
d‟elaboració d‟horaris. 
 C7 

54. El % d‟abandonaments a 1r 
curs de CCFF sigui inferior 
al 17%. 

Sí és de qualitat 

Final de curs 
14 abandonaments a 1r curs 
CFGM  d'un total de 290 
alumnes.  Total:  4,82%.  
 
9 abandonaments a 1r curs 
CFGS d‟un total de  249 . 
Total:3,61% 
Baixem l‟indicador al 10% 

C6 

22 Gestió activitats 
extraescolars 

Procés-Q-
410-T-22-ET 01 Coordinador/a  

Pedagògic/a 

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. 

Sí és de qualitat 

Final de curs 
Hi ha més activitats 
realitzades que 
programades: 113.8% 

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 
90% com a mínim. 

Sí és de qualitat 

Final de cada 
trimestre S‟han realitzat tantes 

activitats lúdico-tutorials com 
programades. 100% 

C5 
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23 Assessorament 
Psicopedagògic 

Procés-Q-
410-T-23-ET 01 Coordinador/a 

Pedagògic/a 

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 
136 casos, atesos abans de 
15 dies: 105  -  77.2% 
Masses casos d‟alumnes per 
poder-los atendre una sola 
cas persona d‟or ient ació. 
Pel curs vinent hi haurà mitja 
jornada més dedicada a 
orientació 

C6 

24 
Gestió empreses 
col·laboradores i 
transició al treball 

Procés-Q-
410-T-24-ET 01 Subdirector/a 

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. 

Sí és de qualitat 
Final FCT El 99% de l‟alumnat que ha 

iniciat l‟FCT és APTE. 
Mantenir indicador C6 

C9 

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

No és de qualitat 

Gener El 90,6% dels ex-alumnes/as 
que s‟han enquestat estan 
treballant i/o estudiant, ha 
pujat un 2,6% respecte el 
curs passat. 
Mantenir indicador. 

C6 
C9 
C8 
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60. Quan el total de fulls de 
reclamació i/o queixes sigui 
inferior al 3% d‟alumnes 
que han realitzat FCT. 

Sí és de qualitat 

Final Curs 

0% de queixes.  
C6 

2
5 

Gestió satisfacció 
alumnat 

Procés-Q-
410-T-25-ET 02 Coordinador/a 

de Qualitat 

61. Que a les enquestes de 
satisfacció dels alumnes de 
4 ESO, la resposta a la 
primera pregunta de 
l‟imprès Q-800-T-27-00 
Sigui superior a 7/10 
 

És de qualitat 
Principis de maig 

Enquestes a Ieducació 
4A (30/33) 7.0 
4B (22/30) 7.5 
4C (14/27) 6.1 
4D (15/25) 7.1 

Mitjana ponderada: 7.0 C6 

62. Que a les enquestes de 
satisfacció dels alumnes de 
2n BTX, la resposta a la 
primera pregunta de 
l‟imprès Q-800-T-27-00 
Sigui superior a 7/10 
 
Que a les enquestes del 
satisfacció dels alumnes de 
CAS, la resposta a la 
primera pregunta de 
l‟imprès Q-800-T-27-00 
Sigui superior a 7/10 
 

 

És de qualitat 

Final Curs 

Enquestes a Ieducació 
B21 10/17 8.1 
B22 19/29 7.3 

Mitjana ponderada: 7.58 
 

Enquestes a Ieducació 
CAS I 4/32 7.8 
CAS II 3/33 6.0 

Mitjana ponderada: 7.0 

C6 

63. Aquest procés serà de 
qualitat si, a l‟enquesta de 
satisfacció que realitzen  
els alumnes que finalitzen 
un cicle formatiu, el % 
global de bé i molt bé és 
del 82%. 

És de qualitat 

Final Curs 86,4% (182 enquestes). 
S‟ha pujat respecte el curs 
passat.  
Mantenir indicador per al 
proper curs C6 
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2
6 

Servei 
d‟Assessorament i 
Reconeixement dels 
Aprenentatges 
assolits mitjançant 
experiència laboral 

Procés-Q-
410-T-26-FP 02 Subdirector/a 

d‟FP 

 
64. El procés és de qualitat si la 

mitjana de les enquestes de 
satisfacció 
d‟assessorament als 
candidats està entre 4 i 5. 

 

És de qualitat 

Final de curs 
C9 

De 5 persones 
assessorades només 
ha contestat 1 persona. 
El valor és un 5. Encara 
que és de Qualitat, per 
al proper curs 
s‟intentarà que 
contestin més persones 
l‟enquesta. 

65. El procés és de qualitat si la 
mitjana de les enquestes de 
satisfacció de 
reconeixement als 
candidats està entre 4 i 5. 

És de qualitat 

De 5 persones 
reconegudes només ha 
contestat 2 persones. El 
valor és un 4,4. Encara 
que és de Qualitat, per 
al proper curs 
s‟intentarà que 
contestin més persones 
l‟enquesta. 

66. Es mesurarà el numero de 
mòduls professionals 
reconeguts per cicle 
formatiu. Serà de qualitat si 
es valida mòduls 
professionals. 

És de qualitat 

Totes les persones que 
han anat a Reconèixer 
han reconegut mòduls 
professionals . 

2
7 Serveis Institut Procés-Q-

410-T-27-ET 01 Administrador/a 

67. 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 produit cap 
reclamació mitjançant el 
full d‟incidències del 
servei de cafeteria ni de 
la fotocopiadora 
pública. C6 
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2
8 

Gestió, formació i 
suport professors  

Procés-Q-
410-T-28-ET 

01 Director/a 

68. 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 
 

Mitjans de maig 
 

C7 
7,1 

Hi ha una nova propsta pel 
Pla de Formació del curs 
16-17. Els recursos del 

Departament són limitats 

02 Director/a 
69. Grau d‟assoliment del Pla 

de Formació igual o 
superior al 95%. 

No és de qualitat 

Final de curs 
 

 

C6 

87‟5%  
Hi ha una nova propsta pel 
Pla de Formació del curs 

16-17. 
 

3
0 Gestió Econòmica Procés-Q-

410-T-30-ET 

01 

Administrador/a 

70. 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 
del 2% de les  factures per 
comptabilitzar. 

És de qualitat 
Mensualment La comptabilitat està al dia 

a data 15 de juliol de 
2016. 

C5 

02 

71. 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 han hagut 
reclamacions de 
proveïdors. 

C6 

03 

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

És de qualitat Al final de cada 
exercici comptable 

No s‟han registrat 
factures pagades a més 
de 90 dies  
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C5 

3
1 Gestió de la qualitat Procés-Q-

410-T-31-ET 01 Coordinador/a 
de Qualitat 

73. 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 
 

Del curs anterior tenim 
dos accions obertres. 
Del curs actual n‟hem 
obert 23 de les quals 13 
estan tancades. 57% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 

74. Que el nombre d‟indicadors 
sigui inferior a 100. 

És de qualitat 

Final curs 

En tenim menys de 90 

C5 

3
2 

Gestió acadèmica i 
arxiu 

Procés-Q-
410-T-32-ET 02 Secretari/a 

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

No és de qualitat 

Primer Trimestre 
Els expedients no s'han 
pogut arxivar abans 
d'acabar el primer trimestre 
degut al tancament del 
programa SAGA durant un 
temps per traspàs de dades 
al nou  programa de gestió 
d'alumnes(GEDAC, RALC) 
i als  diferents canvis en els 
currículums. 
 

C5 
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3
3 

Gestió dels recursos, 
materials, i compres 

Procés-Q-
410-T-33-ET 01 Administrador/a 

76. 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 so·licitud d‟obres 
s‟ha demanat, encara 
que no han estat 
convocats RAM‟s. El 
mobiliari no ha calgut 
sol·licitar-ho. C5 

77. 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 S‟han actualitzat els 

contractes que 
caducaven. 

C2 

78. 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 
fulls d‟incidència per 
actuacions de 
Manteniment no 
realitzades durant 
aquest curs. 

C6 
C7 

79. El Procés serà de qualitat si 
l‟inventari està complet. 

És de Qualitat 

Cada 15 de juliol 

S‟han lliurat tots els 
inventaris 

C5 

3
4 

Gestió dels sistemes 
informàtics 

Procés-Q-
410-T-34-ET 01 Coordinador/a 

informàtica 

80. 85% d‟incidències resoltes 
abans de 72 hores pel 
procediment establert a 
Coinf. 

És de Qualitat 

Juny 
 

S‟ha complert 
C5 

81. Màxim 2 vegades que no hi 
hagi accés a Internet per un 

És de Qualitat Juny Durant aquest curs, no 
ha passat en cap 
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període superior a 24h 
imputables a Coinf. 

C5 

ocasió. Malgrat això, 
tenim queixes a les 
enquestes de 
satisfacció dels 
alumnes i s‟estan fent 
esforços per a millorar 
la connexió 

82. Màxim de 2 vegades que 
no hi hagi accés a Internet 
per un període superior a 
36h aliens al centre 

És de Qualitat 

Juny 

Durant aquest curs, no ha 
passat en cap ocasió 

C5 

C5 

3
5 

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

Procés-Q-
410-T-35-
ESO 

01 Coordinador/a 
Pedagògic/a 

83. Que a les enquestes de 
satisfacció dels alumnes de 
4 ESO, 2n BTX i CAS la 
resposta a la  pregunta 1.2 
( orientació) de l‟imprès 
 Q-800-T-27-00 
Sigui superior a 7/10 
 

Sí és de qualitat 

Principis de maig 
Resultats ieducació 
4ESO 
2n BTX 
CAS 
Mitjana ponderada: 7,11 

C6 

84. Que a les enquestes de 
satisfacció dels alumnes de 
4 ESO, 2n BTX i CAS la 
resposta a la  pregunta 1.4 
( Materials) de l‟imprès  
Q-800-T-27-00 
Sigui superior a 7/10 
 

No és de qualitat 

Principis de maig 

Resultats ieducació 
4ESO 
2n BTX 
CAS 
Mitjana ponderada: 6.02 
Hi han moltes queixes del 
llibre digital, s‟ha fet un 
canvi d‟editorial. 

C6 
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3
6 

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

Procés-Q-
410-T-36-FP 01 Subdirector/a 

d‟FP 

85. 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 
 
70,9% Es deixa el 
mateix objectiu per 
al proper curs. Pel 
curs vinent farem 
un equip de millora 
i tenim una acció 
preventiva oberta ( 
225 ) 

 

C6 
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86. 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. 

És de qualitat 

Juny 

81%, hem pujat respecte el 
curs passat 12%.. 

Mantenir l‟indicador. 
C6 

37 Gestió dels RRHH Procés-Q-
410-T-37-ET 02 Director/a 

87.   
  

  

88. El % d‟hores d‟inassistència 
de professorat serà menor 
del 1.5%.  

 

 
És de qualitat 

 

Final de curs 

 
C7 

  

 
1,08% 

 
C6 

38
. 

Gestió de la 
prevenció de riscos 
laborals 

Procés Q-
410-T-38-ET 01 Coordinador/a 

Riscos laborals 

89. 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‟han fet revisions de les 
instal·lacions i 
equipament de lluita 
contra incendis; s'ha 
demanat un extintor buit i 
una nova senyalització 
per a la caldera (que 
hauria d'arribar-hi en 
breu). 
S'ha millorat també 
l'accés al terrat de l'edifici 
nou. 
S'ha fet la formació sobre 
el pla d'emergències del 
centre a professorat, pas, 

C7 
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alumnat i 
entitats/empreses que 
han llogat espais al 
centre per fer cursos. 
S'ha fet formació en 
"primers auxilis" a 
alumnes i a algun 
professor per substituir 
als professors formats 
que s'han jubilat. Hi ha 
objectius establerts per al 
curs vinent. 
 

90. Aquest procés serà de 
qualitat si els incidents i 
accidents no són elevats ni 
rellevants. 

 

 

És de Qualitat 

Juny 
La suma total d'accidents 
(alumnes + 
professors/es) ha passat 
d'un total de 14 accidents 
el curs passat a 13 
accidents aquest curs. 

C7 

39
. 

Gestió de la 
ambientalització de  
l‟institut 

Procés Q-
410-T-39-ET 02 Coordinador/a 

Medi ambient 

91. Serà de qualitat si 
s‟assoleix el 80% del 
objectius del pla. 

És de Qualitat 

Juny  S‟han assolit 8 dels 9 
objectius, que representen 
el 88.9% C1,2,3,4,8,9 

92. Comptar els residus 
generats de paper i plàstic. 

És de Qualitat Juny La quantitat de l/envasos 
per alumne ha augmentat 
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(indicador reduir els residus 

generats de paper i augmentar 

el d‟envasos (litres/alumne)). 

C5 

en 0.06  respecte el curs 
anterior i  
la quantitat de paper en 
l/alumne ha disminuït en 
0.03 respecte el curs 
anterior 

 

 


