
Responsable: COORDINADOR/A PEDAGÒGIC/A

Entrades
Programacions
Actes dels departaments
Memòries de departaments
Llistats d’alumnat
Actes d’avaluació del/la tutor/a
Actes d’avaluació de notes (ESFERA)
Enquestes de satisfacció de l’alumnat i 
professorat
Guia del professorat

Objectius del procés i procediments associats Sortides

Actes d’avaluació del/la tutor/a.
Actes d’avaluació de notes .
Resultats de les competències bàsiques de 
4t ESO.
Resultats de selectivitat.
Seguiment del PAT.
Resultats d’enquestes.
Memòries departaments.

Recursos humans

Professorat i PAS
Alumnat
Col·laboradors/es 
externs/es

Plataforma ieducació
Equipaments 
generals 

Registres associats
Normativa vigent del Departament d’Educació
Decrets curriculars ESO/Batxillerat
Respostes de les enquestes
Memòries de final de curs
DAFO seguiment del procés i accions de millora

Indicadors del procés
Index d’alumnat (%) que graduen a 4rt d’ESO.
Index d’alumnat (%) que graduen a 2n de Batxillerat.
Nombre d’alumnes de l’ESO i Batxillerat que falten a més d’un 25% de les classes.
Nombre d’alumnes presentats a Selectivitat que superen la prova.
Mitjana enquestes satisfacció alumnes 4rt ESO 
Mitjana enquestes satisfacció alumnes 2n Batxillerat
Resultats qualitatius sobre el PAT observats pels alumnes i els professors d’ESO/Batx 
Resultats de les competències bàsiques de 4t ESO
% d’unitats didàctiques impartides a l’ESO-Batx 
% d’hores impartides a l’ ESO-Batx sobre les planificades

Parts interessades

Tots els grups d’interès: alumnat, professorat, 
PAS, famílies, Departament d’Educació, 
centres de procedència i centres posteriors, 
empreses i entitats.

Generalitat de Catalunya
Coordinació de Qualitat

PROCÉS 08. ENSENYAMENT APRENENTATGE ESO I BATXILLERAT

Infraestructura

Desenvolupar les activitats didàctiques d’ensenyament-aprenentatge, avaluar i 
qualificar l’evolució i aprenentatge de l’alumnat d’ESO i Batxillerat d’acord amb 
l’establert en el projecte de direcció i les concrecions i metodologies expressades a 
les programacions, per tal que possibiliti el desenvolupament personal, social i 
acadèmic de l’alumnat, l’adquisició de les competències previstes i la transició al món 
laboral i/o altres estudis.

Procediments associats:
Manual de Servei ESO/Batx
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