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1. Presentació  

Aconseguir la millora dels resultats educatius, la cohesió social i la satisfacció de tota la comunitat 

educativa del nostre centre són els objectius que fonamenten la construcció d’un sòlid i esperançador  

futur pel nostre alumnat de qualsevol de les etapes educatives (CF, BTX, ESO). 

Estimar la cultura de l’esforç, treballar en equip, preguntar-se el perquè de les coses, tenir criteri 

propi, esperonar la curiositat i acceptar els altres amb la seva diversitat són els valors que 

transmetem en la nostra tasca educativa. 

El compromís de l’equip humà de l’Institut Gallecs és esdevenir un valor afegit per cadascun dels 

nostres alumnes guiant-lo i acompanyant-lo en la lluita pels seus somnis, la construcció del seu 

projecte de vida i la seva participació en la millora social. 

Per a l’elaboració d’aquesta memòria hem tingut en compte les Memòries de Coordinació (ESO, BTX, 

CF, FP DUAL, FP, CASE, Informàtica i Qualitat), les Memòries dels Departaments de FP i ordinaris 

(ESO I BTX), les enquestes de satisfacció del curs 18-19 realitzades als grups d’interès (alumnat, 

famílies, empreses , PAS i professorat), els resultats dels  Informes d’Auditoria (Externa i Interna) així 

com les aportacions de la Comissió de Qualitat. 

En aquestes memòries consten les valoracions de l’assoliment dels objectius estratègics 

corresponents a la PGA 18-19 i s’estableixen les propostes de millora per encabir a la PGA del curs 

2019-2020 aliniada al PdD de centre. 

Durant el curs 2018-19 el Claustre l’hem format 137 professors/es i hem gestionat 54 grups 

d’alumnes (20 grups d’ESO + 5 grups de BTX + 12 grups de CFGM + 16 grups de CFGS + 1 grup 

CIGS) amb una matrícula total de 1.531 alumnes.  

El detall d’aquests 54 grups del curs 2018-19 ha estat: 

 20 grups d’ESO (5 grups a cada nivell) amb una matrícula de 467 alumnes (120 a 1ESO + 113 

a 2ESO + 120 a 3ESO + 114 a 4ESO). 
 

 5 grups de Batxillerat (3 grups de 1r + 2 de 2n) de 2 modalitats (Científica-Tecnològica i 

Humanístic-Social) amb una matrícula de 147 alumnes (71 a 1r BTX + 76 a 2n BTX). 
 

 12 grups de Cicles Formatius de Grau Mitjà de 3 Famílies Professionals: Administració i Gestió 

(2 grups de 1r de GA + 2 grups de 2n de GA), Sanitat (4 grups de CAI + 1 grup de 1r FARM + 

1 grup de 2n FARM) i Serveis Socioculturals i a la Comunitat (1 grup de 1r d’APSD + 1 grup de 

2n d’APSD), amb una matrícula de 420 alumnes. 
 

 16 grups de Cicles Formatius de Grau Superior de 3 Famílies Professionals: Administració i 

Gestió (1 grup de 1r d’AFI + 1 grup de 2n d’AFI), Sanitat (1 grup de 1r DAS + 1 de 2n DAS) i 

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (3 grups de 1r d’EI. + 3 grups de 2n d’EI + 3 grups de 

1r d’IS + 3 grups de 2n d’IS) amb una matrícula de 484 alumnes.  

 

 1 grup de Curs d’Incorporació a Grau Superior (CIGS) amb una matrícula de 13 alumnes. 
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L’horari del centre ha estat al llarg del curs 2018-19 de 8h a 21,30h durant els dies lectius. 

Hem comptat amb el suport i col·laboració de l’AMPA, el PAS, els Serveis de Neteja i de Manteniment. 

Consergeria ha estat atesa per 4 Conserges: 2,5 de matí + 1,5 de tarda. 

Secretaria ha estat atesa per 3 Administratives en horari d’atenció a l’usuari de matí i tarda. 

L’Equip Directiu  ha estat format per Rosa Riba Hibernón (Directora), Flora Vázquez Pampín (Cap 

d’Estudis), Mª Rosa Heras Vergel (Cap d’Estudis d’FP), Magda Rodríguez Liceras (Cap d’Estudis 

Adjunt), Jordi Ballester Ballester (Coordinador Pedagògic) i Montserrat Grau Ginestós (Secretària).  

 

Hem col·laborat estretament en el Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Mollet, Serveis Educatius 

del Vallès Oriental II (EAP,CRP, Logopedes...), Serveis Socials, Mediació Policial, Comissió 

d’Absentisme Municipal i altres serveis a Mollet; participem en les xarxes empresarials i de serveis de 

l’entorn, especialment col·laborem amb l’Hospital de Mollet, amb  les Escoles Bressol del municipi i 

empreses de l’àmbit de l’administració i gestió que acullen l’alumnat del nostre centre per fer la FCT i 

la FP Dual. 

Hem estat  centre col·laborador de l’IOC amb les jornades tècniques de la família Sanitària del cicle 

de Cures Auxiliars d’Infermeria.  

Col·laborem en la Formació del Professorat d’ESO, BTX i FP amb un total de 6 docents en pràctiques. 

Durant aquest curs 2018-2019 hem impartit la Formació Professional en la modalitat d’FP Dual al 

CFGS d’Educació Infantil i al CFGM de Gestió Administrativa, l’hem iniciat al CFGM de Farmàcia i 

Parafarmàcia i hem comunicat la voluntat d’iniciar-la al curs 2019-2020 al CFGS d’Administració i 

Finances. 

Hem prestat el Servei d’Assessorament i el Servei de Reconeixement a les famílies d’Administració i 

Gestió i de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. 

Hem participat en el Programa d’Acreditació de Competències Professionals en l’àmbit de la 

Dependència. 

Durant el curs 2018-2019 hem continuat amb el Sistema de Gestió certificat en la norma ISO 9001: 

2015, basada en la Qualitat i Millora Contínua amb l’objectiu de treballar per l’excel·lència. Les dues 

auditories del curs 2018-19 que hem passat  ens han ajudat a detectar el marge de millora que tenim 

al centre.  

El 14 i 15 de  novembre de 2018 vam estar avaluats externament per l’empresa Bureau Veritas, i el 

26 d’abril de 2019 es va executar l’avaluació Interna amb el suport de la Comissió de Qualitat del 

centre. El SGQMC ens dota d’una estructura que enforteix els fonaments estructurals de la gestió i 

organització del centre. 
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2. Valoració i anàlisi del grau d’assoliment dels objectius. 

Els objectius estratègics, que valorarem i analitzarem, previstos en la Programació General Anual per 

al curs 2018-2019 es concreten en: 
 

Objectiu estratègic 1: Millorar els resultats educatius. 

Objectiu estratègic 2: Millorar la cohesió social. 

Objectiu estratègic 3: Millorar la confiança dels grups d’interès.  

A les graelles següents es concreten els indicadors,  els criteris d’acceptació i els responsables de 

cada objectiu: 

 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats educatius CURS: 2018/19 

Característiques de qualitat : 

L’objectiu serà de qualitat si la diferència dels resultats amb els criteris d’acceptació és +,- 4% 
Indicadors 
a)-Percentatge de compliment de la programació (Indicadors 2 i 3 del 

MIB) 
 

b)-Percentatge d’alumnes que superen curs (Indicador 5 del MIB) 

 

c)-Percentatge d’alumnes que es graduen (Indicador 7 del MIB) 
 

Criteris d’acceptació: 
(Ind 2 >90%);(Ind 3: ESO/GM >90%;BTX/GS/CIGS: >95%) 

ESO>85%; BTX>70%; CFGM>70%; CFGS>80%; CIGS>85% 
 

ESO, CIGS ≥ 85%;  BTX, CFGS ≥ 80%; CFGM ≥70% 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador Pedagògic i Equip Pedagògic1 

 

El grau d’assoliment d’aquest objectiu estratègic es reflecteix en els resultats dels indicadors 2, 3, 5 i 

7 del Manual d’Indicadors Bàsics (MIB) del nostre centre. La concreció d’aquests indicadors és la 

següent: 

 

a) Percentatge de compliment de la programació (Indicadors 2 i 3 del MIB) 
 

 
 

Indicador 22 
Criteri 

acceptació 
Indicador 33 

Criteri 
acceptació 

ESO 90 

>90% 

87,3 >90% 

BATXILLERAT 89,8 95,06 >95% 

CIGS 92,5 92,2 >95% 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Atenció a persones dependents 88,97 

>90% 

100 

>90% 
Gestió administrativa 91,02 100 

Cures Auxiliars d’Infermeria 84,54 97,48 

Farmàcia i parafarmàcia 92,52 100 

Cicles Formatius de Grau Superior 

Integració social 90,96 

>90% 

100 

>95% 
Educació infantil 91,08 100 

Documentació i Administració Sanitàries 88,41 100 

Administració i finances 92,97 100 

                                            
1
 Aquest Equip Pedagògic inclou els Coordinadors de cadascuna de les etapes. 

2 Percentatge d’hores realitzades en funció de les planificades 
3 Percentatge d’unitats didàctiques i/o formatives sobre les planificades 
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A l’ESO estem dins del criteri d’acceptació, per tant el mantenim. Tot i això considerem que s’ha de 

fer un esforç per part dels  Departaments que queden per sota del criteri d’acceptació amb l’objectiu 

d’arribar a un millor grau d’assoliment demanant propostes de millora que s’apliquin el proper curs 

2019-2020.  

Destacar l’esforç del professorat de post-obligatòria perquè s’ha assolit el 100% dels continguts 

previstos a les programacions sense arribar en alguns casos al 90% del criteri d’acceptació vers les 

hores. Això ha estat producte de la revisió i adaptació contínua de les programacions. 

Acordem mantenir els criteris d’acceptació pels indicadors 2 i 3. 

Acordem eliminar els indicadors que facin referència al grup de CIGS perquè no formarà part de la 

carta de serveis del centre el proper curs. 

 

b) Percentatge d’alumnes que superen el curs (Indicador 5 del MIB) 

Etapa  % superació 
Criteri 

acceptació 

ESO 

1r 95,8 

>85% 2n 97,3 

3r 93,3 

BATXILLERAT 

1r 80,0 >70% 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Atenció a persones dependents 1r  90,63 

>70% Gestió administrativa 1r 86,27 

Farmàcia i parafarmàcia 1r 100 

Cicles Formatius de Grau Superior 

Integració social 1r 100 

>80% 
Educació infantil 1r 98,78 

Administració i finances 1r 92,31 

Documentació i Administració Sanitària 1r 93,33 

 

Revisats els resultats  acordem augmentar en un 5% el criteri d’acceptació de l’indicador 5  del MIB, 

que serà pel proper curs 2019-2020 del 90% per l’ESO, del 80% per de BTX i CFGM i del 85% pels 

CFGS. 
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c)  Percentatge d’alumnes que es graduen (Indicador 7 del MIB) 
 

Etapa  
% 

graduació 
Criteri 

acceptació 

ESO 

4t 98,2 ≥85% 

BATXILLERAT 
2n 87,0 ≥80% 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (LOE) 

Atenció a persones dependents 2n  82,14 

≥70% Gestió administrativa 2n 66,67 

Farmàcia i parafarmàcia 2n 52,63 (1) 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (LOGSE) 

Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE) 26,23 (2) >70% 

Curs d’Incorporació a Grau Superior 

CIGS 100 ≥85% 

Cicles Formatius de Grau Superior 

Integració social 2n 81,48 

≥80% 
Educació infantil 2n 96,59 

Administració i finances 2n 54,54 (3) 

Documentació i administració sanitàries 2n 38,46 (4) 

 

(1) La desviació produïda respecte del criteri d’acceptació prové del fet que els alumnes no han fet l’FCT i per tant no han 

graduat, tot i tenir assolides les competències de tots els mòduls professionals cursats en un 84,21%. Del total 

d’alumnes del grup (18 alumnes),11 alumnes han compaginat estudis amb activitat laboral i han deixat l’FCT pel 1r 

trimestre del curs 19-20. 

(2) Aquesta dada és poc significativa ja que dona informació esbiaixada. L’alumnat del cicle que només té pendent la FCT, 

amb la resta de crèdits assolits, és d’un 73,77%, i encara que no assolim l’objectiu sí que estaríem dins dels marges 

d’acceptació. Per altra banda si observem l’històric podem determinar que tenim una tendència a la baixa de resultats 

ja que en el mateix ítem el curs passat va ser del 77,31%  i el 43,06% es van graduar. Aquest curs 18-19 hi ha hagut 

un grup (CAI MB) en el qual de 17 alumnes només 1 s’ha graduat i només 7 han aprovat tots crèdits llevat de l’FCT. 

Durant tot el curs les dinàmiques de treball en el grup Matí B van resultar difícils degut a tres alumnes que sovint 

distorsionaven l’activitat acadèmica. Es va treballar molt a la Tutoria, però el perfil professional d’aquest grup 

d’alumnes no va resultar gens adequat ni va respondre positivament a les accions de millora realitzades per l’equip 

docent. (Pàg 23 de la memòria de coordinació de cicles formatius). 

(3) És un històric en aquest cicle que un nombre bastant elevat d’alumnat es matricula perquè per nota d’accés no té 

possibilitat de fer un altre cicle. A més un sector important compagina la feina i l’estudi: de 28 alumnes 12 han 

compaginat estudis amb activitat laboral. Tot i això hem millorat respecte del curs anterior que va ser d’un 44,83%.  

(4) De 26 alumnes matriculats, només 11 han realitzat l’FCT i han resultat aptes. Els altres 15 han quedat pendents de 

qualificació de l’FCT pel curs 19-20. 

 

Destacar el grau de satisfacció respecte dels resultats obtinguts als cicles formatius de la família de 

Serveis Socioculturals i a la Comunitat.  
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La diferència entre les desviacions respecte el criteri comú d’acceptació en els resultats dels diferents 

cicles ens fa replantejar-nos establir criteris diferenciats per cada cicle i així concretar les  estratègies 

de millora tot i tenint en compte el perfil professional en qüestió. Aquestes noves dades quedaran 

concretades i reflectides al MIB  i a la PGA del curs 2019-2020. 

 

Per tal d’analitzar la tendència d’aquests resultats afegim l’històric de resultats acadèmics de les 

diferents etapes educatives. 

 

CURS 
% Graduats 

ESO 

% Graduats 

CFGM  

% Graduats 

CFGS 

% Graduats 

BATXILLERAT 

% Superació 

PAU 

Mitjana 

2010-2014 
89,175 61,90 85,04 84,00 99,56 

2014-2015 92,24 56,19 77,59 75,32 95,74 

2015-2016 95 41,3 81 89,58 95,45 

2016-2017 93,3 44,1 79,65 88,88 100 

2017-2018 95,5 
LOE LOGSE* 

81,9 89,28 98,36 
76,92 77,6 

Mitjana 

2014-2018 
93,96 54,64 80,03 85,76 97,38 

2018-2019 98,2 
LOE LOGSE* 

79,72 87,0 100 
68,67 73,77 

*L’únic CFGM LOGSE és de Cures Auxiliars d’Infermeria (FCT no inclosa). 

S’evidencia la tendència de millora continua  dels resultats de graduació a l’ESO, BTX així com la 

superació de les PAU que aquest curs ha estat del 100%. Tot i que la mitjana de graduació dels 

CFGM s’aproxima al criteri d’acceptació, destaquem el baix índex de graduats en el cicle de Farmàcia i 

Parafarmàcia, que mostra una tendència decreixent.  

Pel que fa als CFGS la mitjana global es manté en el criteri d’acceptació. Cal destacar els alts resultats 

dels cicles de GS de la família de Serveis socioculturals i a la comunitat. Tanmateix, es produeix una 

tendència regressiva en els resultats del CFGS d’Administració i Finances i, sobretot, en el CFGS de 

Documentació i Administració Sanitàries. 

 

ANÀLISI DEL GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS ANUALS ASSOCIATS A L’ 
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1  

Els resultats i la valoració d’aquests objectius anuals han estat: 

 

 Millorar els resultats acadèmics dels grups de ritme d’aprenentatge lent. (Objectiu 1.1.1 
de la PGA 2018-2019) 

Indicador: Índex d’alumnes que promocionen i es graduen dels grups de ritme lent:  

Grups % Promoció /Graduació Criteri acceptació 
2E (13) 93,3 

82% 3E (15) 85,71 

4E (10) 90,90 
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Indicador: Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals dels grups de ritme lent:  

Grups L. Catalana L. Castellana Matemàtiques Anglès C. acceptació 

2E (13) 100 86,67 73,33 80 

70% 3E (15) 78,57 78,57 85,71 78,57 

4E (10) 90,90 90,90 90,90 90,90 

 

Tots els resultats  superen el criteri d’acceptació,  per tant valorem molt positivament les mesures 

organitzatives per facilitar l’atenció a les capacitats individuals d’aquests alumnes dutes a terme 

durant el curs, així com les activitats d’orientació a l’alumnat amb processos d’aprenentatge deficitaris 

i la realització de PI’s per alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Acordem mantenir els criteris 

d’acceptació en el 82% i el 70% respectivament  i afegir en aquestes valoracions els grups D pel 

proper curs. 

 

 Millorar els resultats acadèmics dels CFGM.  (Objectiu 1.1.2 de la PGA 2018-2019) 

L’índex d’alumnes de CF de CAI que superen tots els mòduls llevat de l’FCT:  

El resultat és 73,77%.  Aquest resultat supera el criteri d’acceptació establert en el 70%.  

La distribució curricular del CFGM de Cures auxiliars d’infermeria ens reafirma en l’acord de mantenir 

aquest indicador com “alumnes que superen tots els MP llevat de l’FCT” i mantenir el criteri 

d’acceptació en el 70%. 
 

El Nombre d’empreses amb conveni signat per FP Dual:  

El nombre d’empreses amb conveni per a fer l’FP Dual del curs 17-18 va ser de 7 empreses i ens vam 

proposar augmentar a 10 empreses. El resultat d’empreses amb conveni signat (segons consta a la 

memòria de la coordinadora de l’FP DUAL pàg 3-4) el curs 18-19 ha estat de 24 (12 empreses pel 

CFGS d’Educació infantil i 12 empreses pel CFGM de Gestió administrativa). Estem molt satisfets amb 

la feina feta des de la Coordinació de l’FP Dual i la Coordinació d’FP. 

Pel proper curs 19-20 haurem de treballar per aconseguir convenis en Dual pel CFGS d’Administració i 

Finances i pel CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia. 
 

L’Índex d’entrevistes realitzades a l’alumnat i famílies (CFGM) en el 1 TRIM:  

L’índex d’entrevistes realitzades durant el 1r Trimestre és del 54,4% , molt allunyada del criteri 

d’acceptació (70%). S’estableix com acció de millora que es planifiquin les entrevistes i s’aprofiti 

també l’hora de TUT2 per a entrevistes amb alumnes i famílies juntament amb l’hora de TUT PARES 

en l’horari dels tutors de CFGM. Considerem necessari mantenir el criteri d’acceptació ja que creix el 

nombre d’alumnes menors d’edat que cursen aquests CF i tenen major necessitat de ser orientats. 

 

 Treball dels Equips Departamentals en el seguiment de les programacions. (Objectiu 
1.2.1 de la PGA 2018-2019) 

El percentatge de compliment de la programació:  

Aquest indicador ja està analitzat en l’Indicador 2 i 3 (pàg 5 d’aquest document). 

El percentatge de lliurament del full d’inici de curs a l’alumnat:   

Aquest indicador s’acompleix en els CCFF i en el Batxillerat (100%). En relació a l’ESO hem 
aconseguit un 92% de lliurament del full d’inici de curs. Acordem augmentar el Criteri d’acceptació 
per a l’ESO al 90%. 
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 Millorar els resultats de la matèria de Matemàtiques al Batxillerat.  (Objectiu 1.2.2 de la 
PGA 2018-2019) 

L’índex d’alumnes de 2n de batxillerat que superen l’àrea de matemàtiques.:  

Els resultats d’aquesta matèria tant per les Matemàtiques com les Matemàtiques Aplicades a les 

Ciències Socials són del 94%. Encara que hi ha una  diferència significativa en els resultats respecte 

del  Criteri d’Acceptació (>87%) valorem mantenir aquest Criteri i estudiarem la tendència en el 

proper curs per determinar un augment al criteri d’acceptació. 

 

 Millorar els resultats obtinguts en les proves de CB de 4 d’ESO respecte al curs 2017-
2018. (Objectiu 1.2.3 de la PGA 2018-2019) 

L’índex d’alumnes de 4 ESO que superen el nivell acumulat (mitjà baix, mitjà alt i alt en 
els resultats de les competències) lingüístiques i matemàtiques: 
 

Matèria  
Acumulat 

(MB,MA,A) 
c. acceptació 

Catalunya LS 
L. Castellana 

90 

91,4 
<3% 

Desviacions respecte de les mitjanes 
de Catalunya en els resultats 

acumulats. 

Catalunya LC 
L. Catalana 

90,2 
87,5 

<4% 

Catalunya IA 
L. Anglesa 

86,4 
71,9 

<12% 

Catalunya MA 
Matemàtiques 

88,4 
85,5 

<10% 

Catalunya CTE 
Cientificotecnològica 

84,9 
76,0 

<7% 

 

Afegim l’evolutiu dels resultats de les CB: 

Matèria \nivell  

ACUMULAT (MB,MA,A) 
Curs 15-16 Curs 16-17 Curs 17-18 Curs 18-19 

Catalunya LS 89 90 90,2 90 
L. Castellana 87,2 83,5 86 91,4 
Catalunya LC 86,6 88,9 89,9 90,2 
L. Catalana 89,9 86,1 83,8 87,5 

Catalunya IA 82,4 85,4 86,3 86,4 
L. Anglesa 77,8 74,8 67 71,9 

Catalunya MA 85 85 85,9 88,4 
Matemàtiques 75,6 75,9 69,1 85,5 

Catalunya CITEC  84,5 84,8 84,9 
Cientificotecnològica  83,4 73,5 76 

 

La millora dels resultats obtinguts respecte del curs 17-18 ha estat fruit  de la reflexió, l’anàlisi i la 

implementació del decret d’avaluació competencial en els departaments didàctics.  

Considerem satisfactoris els resultats obtinguts a l’àmbit lingüístic (català i castellà) per dos motius: 

en primer lloc hi ha una tasca d’harmonització de criteris a nivell interdepartamental respecte de les 

estructures comuns. En segon lloc perquè les desviacions respecte els resultats de Catalunya en 

totes dues llengües és mínima.   
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En el cas de llengua anglesa els resultats la desviació és considerable. Ara bé, hem aconseguit 

invertir la tendència de l’evolutiu millorant els resultats respecte del curs 17-18. Respecte de la 

comprensió oral hem augmentat força el nivell alt i lleugerament el nivell alt de la comprensió lectora. 

A l’apartat d’expressió escrita és on tenim més marge de millora. 

Cal destacar molt positivament els resultats de la competència matemàtica fruit del fort treball 

competencial engegat al departament  de MA i al grau d’implicació en la formació en competències 

del professorat. 

Hem de millorar els resultats de l’àmbit cientificotecnològic.  

 

 Millorar els resultats acadèmics de les àrees instrumentals a 1r ESO. (Objectiu 1.2.4 de la 
PGA 2018-2019) 

L’índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals a 1 ESO: 

 

MATÈRIA CURS 2018-2019 CRITERI 
D’ACCEPTACIÓ 

Llengua Catalana 93,3% 85% 

Llengua Castellana 86,7% 85% 

Llengua Anglesa 93,3% 82% 

Matemàtiques 89,2% 85% 

  

Destaquem la millora significativa des resultats obtinguts a la llengua estrangera i acordem 

augmentar el criteri  fins al 85% també  per IA.  

Una dada significativa ha estat el nombre de PI’s treballats (13) des dels equips docents, que han 

facilitat l’assoliment de les competències bàsiques de totes les àrees i especialment les de les 

instrumentals. 

Tornem a evidenciar com a element molt positiu el desplegament del decret  d’avaluació 

competencial que ha posat a l’alumne/a com a protagonista del seu procés d’ensenyament-

aprenentatge. 

 

 Avançar en l’adquisició d’hàbits d’estudi, d’higiene, nutrició i d’esport. (Objectiu 1.3.1 de 
la PGA 2018-2019) 

L’Índex d’activitats del PAT (1r i 2n) realitzades.  

Les activitats realitzades en els grups de 1r i 2n d’ESO, a partir del PAT ha estat: 

 

1 ESO 2 ESO Criteri acceptació 

30% 30% >75% 

Acordem desestimar aquest indicador ja que no aporta informació respecte de l’objectiu marcat.  A 

les memòries de les coordinacions queda reflectida la necessitat de revisar i actualitzar els PAT’s del 

1r cicle d’ESO. 
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L’índex d’entrevistes a famílies de 1r i 2n d’ESO realitzades en el 1 TRIM.  

 

 1 ESO 2 ESO Criteri acceptació 

1 TRIM 100% 100% >80% 

 

L’assoliment d’aquest objectiu al 100% a 1 i 2ESO el considerem d’excel·lència. Acordem augmentar 

el criteri d’acceptació al 90% pel proper curs i seguir treballant des de la Coordinació de l’Etapa d’ESO 

i les Coordinacions de 1r i 2n d’ESO en la planificació de les entrevistes amb les famílies establint 

criteris de prioritat (repetidors, nouvinguts, alumnat amb problemes de salut, NESE, ...). És 

imprescindible que les famílies i el centre col·laborin estretament per garantir la coherència de les 

actuacions en la presa de decisions conjuntes i així potenciar el grau de coresponsabilitat  família-

centre en el procés educatiu dels seus fills/es. 

 

Índex d’alumnes de 1r i 2n d’ESO que participen en les activitats extraescolars per 

reforçar l’assoliment de les competències bàsiques.  

 

1 i 2 ESO Criteri acceptació 

10% >15% 

La valoració extreta de la memòria de Coordinació d’ESO respecte del taller QUEDA’T (taller d’estudi) 

és molt positiva,  ja que el 100% d’alumnat de 1 ESO que ha assistit ha promocionat  i en el cas de 2 

ESO ha estat del 80 %. El Taller QUEDA’T es va realitzar durant el primer trimestre dintre de les 

activitats programades al Pla educatiu d’entorn. Al segon i tercer trimestre, a nivell intern amb la 

col·laboració de l’AMPA, es van realitzar els tallers de millora competencial amb l’objectiu de millorar 

d’assoliment de les competències bàsiques. 

Acordem demanar la col·laboració de l’AMPA per poder oferir aquest recurs de manera interna per al 

curs 2019-2020, ja que des del Pla d’Entorn no se’ns adjudicarà. 

 

 Impulsar la formació de la llengua anglesa del professorat de CCFF. (Objectiu 1.4.1 de la 
PGA 2018-2019) 

Índex de professorat de CCFF que utilitza l’anglès en activitats d’ensenyament 

aprenentatge com a llengua vehicular. 

Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals 

habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral, el centre dissenya activitats d’ensenyament i 

aprenentatge a les famílies professionals de Sanitat (12,5%) i Administració i Gestió  (20%) que 

incorporen la utilització de la llengua anglesa.  

Acordem establir un criteri d’acceptació del 15% per aquestes famílies i establir estratègies 

d’implementació a la família de Serveis socioculturals i a la comunitat. 

Cal redefinir l’indicador per família professional i modificar el criteri d’acceptació que el tenim 

quantificat en >5%.  
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 Impulsar la formació del professorat en el domini i l’aplicació a l’aula de les TAC. 
(Objectiu 1.4.2 de la PGA 2018-2019) 

 

Índex de professorat que acredita formació en les TAC.  

El criteri d’acceptació el tenim establert en un 20% en el cas del professorat que acredita formació en 
les TAC. No tenim resultat per aquest indicador.  

 

Índex de professorat que utilitza les TAC en activitats d’ensenyament aprenentatge a 
l’aula. 

El criteri d’acceptació el tenim establert en un 10% en el cas del professorat que utilitza les TAC en 
activitats d’ensenyament aprenentatge a l´aula i, segons les respostes de l’enquesta al professorat,  
el resultat és : 

 Utilització el correu electrònic: 8,12% 
 Utilització del Moodle: 4% 
 Utilització Google Drive, Dropbox o similar: 7,32% 
 Utilització del gestor documental (DocMGR): 6,99% 
 Utilització de la pissarra digital: 4,91% 
 Utilització llocs web (Blocs, Google sites,...): 6,46% 
 Utilització xarxes socials: 5,29% 

 

Amb aquests resultats ens plantegem la necessitat de revisar la definició d’aquests indicadors. 
Esperem els resultats de la diagnosi del Pla TAC que s’elaborarà durant el curs 2019-2020. 

 

 Consolidar el servei comunitari a 4 ESO. (Objectiu 1.5.1 de la PGA 2018-2019) 

L’índex de continuïtat amb les entitats amb conveni signat:  Aquest curs el S.C s’ha 

estructurat entorn 4 eixos : Medi Ambient, Solidaritat, Educació i Salut. Hem col·laborat amb 8 

entitats entre els diferents projectes i amb un total de 113 alumnes. El grau de participació de 

l’alumnat  ha estat del 92%, encara que en algun grup ha estat del 123% ja que es van realitzar més 

hores de les previstes degut a la predisposició i motivació dels alumnes. La valoració de les activitats 

per part dels alumnes ha estat molt satisfactòria. Acordem mantenir el criteri al 90%. 
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OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social CURS: 2018/19 

Característiques de qualitat : 

L’objectiu serà de qualitat si es compleixen els criteris d’acceptació  

Indicadors 

1. Percentatge d’incidències (expedients oberts a l’alumnat) que distorsionen 

el funcionament del centre (Indicador 8 del MIB) 

2. Grau de satisfacció global de l’alumnat amb el centre (Indicador 19) 

3. Grau de satisfacció de l’alumnat amb la manera com es resolen els 

conflictes al centre (Indicador 12 del MIB) 

4. Grau de satisfacció de l’alumnat amb el procés d’acollida (I. 16 MIB) 

5. Grau de satisfacció amb les relacions entre les persones del centre 

(Indicador 32 del MIB) 

Criteris d’acceptació: 

≤3% 
 

≥7 
 

≥8 
 

≥7 
 

≥8 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Caps d’Estudis 
 

 

Aquest objectiu estratègic es reflecteix en els indicadors  8, 19, 12, 16 i 32 del Manual d’Indicadors 
Bàsics del nostre centre.  

La majoria dels resultats d’aquests indicadors s’obtenen de les respostes de les enquestes de 
satisfacció. Aquest curs hem mantingut les estratègies d’aplicació i hem obtingut els següents índex 
de participació:  

 

ÍNDEX DE PARTICIPACIÓ Percentatge 

Alumnat       ESO 

Batxillerat 
Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Cicles Formatius de Grau Superior 
Curs de preparació a la incorporació Cicles de G S 

63,13 

58 
47,12 

31,32 
92,31 

 Professorat 70 

Famílies  16,77 

Personal d’Administració i Serveis 85,71 

 

Els resultats queden reflectits en la següent taula: 

Indicador  Valoració  
Criteri 

acceptació 
Expedients oberts a l’alumnat (I. 8)     ESO 

Batxillerat 
Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Cicles Formatius de Grau Superior 

Curs de preparació a la incorporació Cicles de Grau Superior 

0 

0 
0 

0 

0 

≤ 3 % 

Satisfacció global del centre (alumnat) (I.19)   ESO 

Batxillerat 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 
Cicles Formatius de Grau Superior 

Curs de preparació d’accés a Cicles de Grau Superior 

7,35 

6,72 

6,44 
6,77 

8,25 

≥ 7 

Satisfacció per la manera com es resolen els conflictes (alumnat) 

(I.12)         ESO 

Batxillerat 
Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Cicles Formatius de Grau Superior 
Curs de preparació d’accés a Cicles de Grau Superior 

7,09 
7,43 

7,40 

7,95 
8,75 

≥ 8 
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Satisfacció amb el procés d’acollida (alumnat) (I.16)  ESO 

Batxillerat 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 
Cicles Formatius de Grau Superior 

Curs de preparació d’accés a Cicles de Grau Superior 

7,48 

7 

7,53 
6,85 

8,5 

≥ 7 

Satisfacció amb les relacions entre les persones del centre 

(professorat) (I.32) 
7,48 ≥ 8 

 

 

L’índex d’incidències que distorsionen el funcionament del centre (expedients) ha estat 0% a totes les 

etapes educatives. Cal esmentar que es fa un seguiment exhaustiu de la disciplina al centre, 

informant trimestralment al Consell Escolar. Aquest èxit és degut a la col·laboració de les famílies de 

l’alumnat sensibles de generar conflictes. També a la rigorosa aplicació dels processos de disciplina, el 

servei de mediació del centre i l’acció tutorial.  

La satisfacció de l’alumnat en els indicadors I.12, I.16 i I.19 està dintre dels criteris d’acceptació. A 

partir de les observacions que ens fa l’alumnat en les enquestes de satisfacció i de les anàlisis 

realitzades pels equips docents i departaments reflectirem en la PGA les accions pertinents. 

Seguirem treballant per la millora de les relacions entre les persones del centre aprofitant les 

celebracions de centre i altres activitats de cohesió entre el professorat cada trimestre (Esmorzar de 

retrobament, conferència inaugural, dia de la dona treballadora, dia de la música, piscolabis final de 

trimestre, ...). 

Mantenim els criteris per a cadascun d’aquests indicadors. 

 

ANÀLISI DEL GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS ANUALS ASSOCIATS A 

L’OBJECTIU ESTRATÈGIC 2  

Els resultats i la valoració dels objectius anuals del curs són: 

 Impuls de la cultura, la mediació i les bones pràctiques per la millora de la convivència. 

(Objectiu 2.1.1 de la PGA 2018-2019) 

 

L’índex d’alumnes que participen en les activitats extraescolars per reforçar l’assoliment 

de les competències bàsiques: 

Al primer trimestre es va realitzar el taller Queda’t promogut des del Pla d’Entorn i adreçat a alumnat 

sociodesfavorit de primer cicle d’ESO amb un índex de participació del 4,78 %. Als altres dos 

trimestres es va realitzar, amb el suport de l’AMPA, el Taller de Millora Competencial per a l’alumnat 

de 4t ESO amb un índex de participació del 10,62 %. Els tallers del segon cicle es van realitzar amb  

l’objectiu d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques i d’afavorir la superació de l’etapa.  

Propostes de millora: 

-Fer dos tallers durant tot el curs 2019-2020 en els dos cicles de l’ESO. 

-Incloure l’alumnat de 3r d’ESO als tallers del segon cicle.  

Proposem redefinir l’indicador a la PGA 2019-2020. 
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L’índex d’alumnes que compleix el criteri de desfavoriment socioeconòmic per participar  

en el projecte de socialització de llibres:  

La quantitat d’alumnes amb necessitats socioeconòmiques ha estat de 21, d’aquests únicament 2 han 

participat en el projecte de socialització de llibres que són el 9,52%. 

La quantitat de sol·licituds per a participar en el projecte de socialització de llibres ha estat de 15 

alumnes. Segons les bases reguladores totes les demandes complien els criteris per a l’atorgament 

dels ajuts, per la qual cosa s’han concedit en la seva totalitat. 

Proposem redefinir aquest objectiu a la PGA 2019-2020 amb el propòsit d’obtenir una informació més 

concretai fiable. 

 

L’índex d’alumnes d’FP usuaris de les aules d’estudi.  En funció de la informació que aporta el 

registre d’ús d’aquest recurs, acordem redefinir l’indicador. L’índex de dies que l’alumnat de post-

obligatòria que té hores lectives convalidades i ha utilitzat aquest recurs és del 80% (120 dies algun 

alumne en alguna franja respecte 150 dies disponibles al curs). El centre fa un gran esforç de 

recursos humans per tenir aquesta disponibilitat.   

 

Nombre de comunicats de conductes contràries a les normes de convivència 

Considerem que el nombre de comunicats de conductes contràries a les normes de convivència l’hem 

de rebaixar considerablement en el proper curs.  Tot i això valorem positivament la tendència a la 

baixa en el nombre d’expulsions. Una part important de la resolució dels conflictes de l’alumnat es 

gestiona a través de la mediació. Demanarem que els equips docents apliquin estratègies i actuacions 

que treballin les emocions i millorin la gestió de l’aula.  

Associem el servei de mediació a una millora de la conflictivitat i una rebaixa del nombre d’expulsions 

que permet millorar la convivència del centre. Acordem definir un criteri d’acceptació basat en el 

nombre de mediacions realitzades versus el nombre d’incidències i ho reflectirem a la PGA del curs 

2019-2020. 

 

 Foment de la dinàmica de treball grupal i dels esports d’equip. (Objectiu 2.2.1 de la PGA 

2018-2019) 

Participació de totes les etapes educatives en celebracions (Carnestoltes, St. Jordi, Festes 

de Graduació): Destaquem la participació de totes les etapes en la celebració del Carnaval i de les 

Festes de Graduació. La celebració de la diada de St. Jordi no té el mateix seguiment en totes les 

etapes. Valorem molt positivament el funcionament de la comissió de festes que ha aportat 

coherència a totes les celebracions. Mantenim el criteri. 

Índex de participació en les activitats extraescolars (ESO).   

El criteri d’acceptació pel curs 2018-2019 va ser el 8%.  

L’alumnat que ha participat en les activitats extraescolars ha estat de 47 alumnes d’ESO. Això 

representa un 10,06%. Hem superat el criteri d’acceptació. 

Acordem mantenir el criteri d’acceptació. 
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 Potenciació del català com a eina d’integració, cohesió i ús vehicular. (Objectiu 2.3.1 de 

la PGA 2018-2019) 

Nombre de parelles lingüístiques formades. 

Des de la coordinació LIC es va impulsar la realització de parelles lingüístiques entre alumnat del 

centre amb l’objectiu d’integrar i donar eines de millora lingüístiques per a l’alumnat nouvingut. Es 

van constituir un total de 10 parelles lingüístiques que van funcionar al llarg del primer trimestre. El 

nombre de parelles pot variar en funció de l’alumnat de procedència estrangera matriculat cada curs, 

per la qual cosa acordem mantenir el criteri. 

 

 Enfortiment dels vincles amb els serveis externs. (Objectiu 2.4.1 de la PGA 2018-2019) 

Grau de satisfacció de l’alumnat, famílies i professorat en el procés d’acollida 

El resultat en l’alumnat, detallat per etapes, queda reflectit en la taula anterior de les pàgs. 14 i 15. 

Quant a la satisfacció de les famílies el resultat ha estat en 7,62 (criteri d’acceptació 7,5). Tot i el bon 

resultat, la satisfacció en l’acollida l’hem de seguir treballant des de direcció, des de les tutories, des 

de consergeria i secretaria per tal de millorar la comunicació i l’atenció a les famílies.  

En el cas del professorat el resultat ha estat de 7,82 i el criteri d’acceptació el tenim en 7,5. Estem 

per sobre però hem de seguir treballant per mantenir aquest aspecte.  

Mantenim els tres criteris d’acceptació. 

 

 Prevenció de l’absentisme. (Objectiu 2.5.1 de la PGA 2018-2019) 

Índex d’alumnes menors de 16 anys derivats a la Comissió d’Absentisme Municipal.: En 

aquest indicador el resultat obtingut  se situa en el 1,51% i el nostre criteri d’acceptació és <2%. El 

centre disposa de molt bons protocols de tractament de l’absentisme i això ens fa tenir unes taxes 

baixes en l’ensenyament obligatori. Mantenim el criteri. 

Índex d’alumnat >16 anys que ha faltat més del 25% de les hores lectives , pel que fa a 

alumnat major de 16 anys a CCFF hem tingut un resultat del 6% d’alumnes (46/765) que han faltat 

més d’un 25% d’hores de classe. Criteri d’acceptació <5%. Estem un punt per sobre del criteri. 

Mantenim el criteri  i ens proposem reduir aquest punt. 

Taxa de baixes en l’etapa postobligatòria, en aquest curs hem tingut una taxa del 5,32%. El 

criteri d’acceptació és <5%. Aquest resultat es dóna principalment en els CFGM. Hem fet una anàlisi 

dels motius que han al·legat al formalitzar la baixa i hem comprovat que l’alumnat de CFGM justifica 

la baixa al·legant majoritàriament desinterès en els estudis.  Mantenim el criteri   

 

Motius de la baixa/etapa CFPM CFPS 

Personals i/o familiars 0,6 % 0,6 % 

Desinterès en els estudis 8 % 2,7 % 

Incompatibilitat laboral 0 % 0,4 % 
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OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 3 

Millorar la confiança dels grups 

d’interès. 
CURS: 2018/19 

Característiques de qualitat : 

L’objectiu serà de qualitat si ens apropem a l’excel·lència i a la qualitat educativa com a resultat de l’autoavaluació. 

Indicadors 

1-Grau de satisfacció de l’alumnat amb la informació rebuda (I. 9 del MIB) 

2-Grau de satisfacció global de l’alumnat amb el centre (Ind 19 del MIB) 

3-Grau de satisfacció de les famílies amb el centre (Indicador 27 del MIB) 

4-Grau de satisfacció global del professorat amb el centre (Indicador 37 del MIB) 

Criteris d’acceptació: 

≥7 

≥7 

≥8 

≥8 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Secretari / Coordinador de qualitat / Coordinacions Etapa. 

 
L’objectiu estratègic 3 es reflecteix en els indicadors 9, 19, 27 i 37 del Manual d’Indicadors Bàsics del 

nostre centre.  

Els resultats d’aquests indicadors s’obtenen de les respostes de les enquestes de satisfacció. 

L’indicador 19 queda reflectit en l’objectiu 2. Els resultats de participació s’indiquen en l’objectiu 2. 

Els resultats queden reflectits en les següents taules: 

Indicador  Valoració  
Criteri 

acceptació 
Satisfacció amb la informació rebuda (alumnat) (I. 9) 

ESO 
Batxillerat 

Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Cicles Formatius de Grau Superior 
Curs de preparació d’accés a Cicles de Grau Superior 

 

7,07 
5,69 

7,06 

5,84 
7,41 

≥ 7  

Satisfacció global amb el centre (famílies) (I.27) 7,59 ≥ 8 

Satisfacció global amb el centre (professorat) (I.37) 7,87 ≥ 8 

 

En aquests indicadors observem un augment considerable respecte del curs 2017-2018 a les quatre 

etapes educatives. Pensem que un factor que ha intervingut en aquesta millora va ser la revisió de 

les enquestes i la redefinició d’algunes de les preguntes. En concret s’han modificat les preguntes 

referents als serveis que ofereix el Centre i, en el cas de BTX, s’ha inclòs una pregunta referent a 

l’aprofitament de les aules d’estudi. 

Seguim treballant des de les tutories i dels equips docents de cadascuna de les etapes educatives per 

respondre a les necessitats reals de l’alumnat.  

La relació amb les famílies l’hem de seguir treballant des de Direcció i des de les Tutories, potenciant 

la responsabilitat dels Tutors en la difusió i exposició de l’Acció Tutorial i en la importància del 

contacte amb les famílies. Mantenim els criteris d’aquests indicadors (I.9, I.27 i I.37) 
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ANÀLISI DEL GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS ANUALS ASSOCIATS A 

L’OBJECTIU ESTRATÈGIC 3  
 

Els resultats i la valoració dels objectius anuals del curs són: 

 Implementació de l’ús de les xarxes socials. (Objectiu 3.1.1 de la PGA 2018-2019) 

Índex d’utilització de les xarxes socials:  durant el curs  2018-2019 s’ha fet ús de les xarxes 

socials per a la difusió de les activitats d’ensenyament aprenentatge a Instagram, Facebook i Twitter. 

Tot i que el curs passat vam acordar concretar una pregunta a les enquestes del centre per poder 

quantificar millor l’ús de les xarxes socials, no ho vam aconseguir. Proposem fer-ho aquest curs 2019-

2020 i concretar-ho a l’enquesta de diagnosi i contextualització del Pla TAC. 

L’índex d’utilització de les xarxes socials l’hem mesurat únicament amb el professorat i tenim establert 

un criteri d’acceptació del 35% . També vam acordar ampliar aquest índex d’utilització a d’altres 

sectors de la comunitat educativa, però no tenim resultats. Proposem fer-ho  també aquest curs 

2019-2020 i concretar-ho a l’enquesta de diagnosi i contextualització del Pla TAC. 

 Implementació de models d’excel·lència. (Objectiu 3.2.1 de la PGA 2018-2019) 

Grau de compliment de les tasques previstes: les tasques previstes per aquest curs les hem 

agrupades en els següents blocs d’activitats, estratègies i participació: 

Calendari equips docents, avaluacions, departaments i altres activitats del curs que hi ha previstes 

a la Programació General Anual: en aquest bloc s’han complert al 100% totes les activitats 

previstes en el calendari d’inici de curs. Voldríem destacar l’actitud i la col·laboració del professorat en 

les auditories externa i interna, com un indicador de la normalitat amb què es viuen el procediments 

de qualitat en el centre.  

Mantenim el criteri. 

 

Estratègies previstes en els objectius anuals de la PGA i que no figuren al calendari 

esmentat a l’apartat anterior. Completant les activitats esmentades en la PGA del curs, el centre 

ha realitzat les següents actuacions: Reunió mensual de la Comissió Social amb els serveis socials de 

Mollet, Comissió Absentisme Municipal amb la presència de la Cap d’Estudis Adjunt, Xarxa de Qualitat 

amb la presència del Coordinador de Qualitat del centre i que ha permès iniciar la redacció de la 

memòria e2cat, Xarxa-2 d’FP Dual , Xarxa de Mobilitat.  També hem participat en auditories internes 

d’altres instituts (Manolo Hugué de Caldes). Aquestes pràctiques ens permeten intercanviar 

experiències i bones pràctiques amb altres instituts de la xarxa de qualitat.  

La Comissió de Qualitat  treballa per la plena implantació en el centre del sistema de qualitat, per la 

realització de les enquestes de satisfacció. Al curs 2019-2020 es treballarà l’Autoavaluació e2cat, 

generant els equips de millora pels diferents eixos. 

 Mantenim el criteri.  
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 Actualització de la documentació del centre a la normativa actual. (Objectiu 3.2.2 de la 

PGA 2018-2019) 

Índex de documents actualitzats. El criteri d’acceptació és el 90%.  Tenim normalitzats els 

documents associats als procediments del centre al 100% pel que fa a la Norma ISO. Per tal que 

aquest indicador quedi més clar li canviarem el nom per “Normalització dels documents associats als 

procediments del centre” 

 Implementació de l’anàlisi de riscos i oportunitats dels processos. (Objectiu 3.2.3 de la 

PGA 2018-2019) 

Índex de processos analitzats. El criteri d’acceptació és el 90%.  A data 29 d’octubre de 2109, 

tenim 9 processos actualitzats dels 17. Això suposa un 52,94%, molt lluny del criteri d’acceptació. 

Grau d’elaboració de les memòries incloent l’anàlisi de riscos El criteri d’acceptació és el 

100%. Aquest indicador sí l’hem assolit. Tenim totes les memòries.   

 Consolidació del sistema de gestió per a la prevenció de riscos laborals. (Objectiu 3.3.1 

de la PGA 2018-2019 

Índex d’accidents en el centre:  En relació als accidents laborals  vam tenir un 3,14%.  

De cara al proper curs acordem eliminar l’indicador  “Índex de baixes laboral” perquè no aporta 

informació sobre la prevenció de riscos laborals.  

Acordem també redefinir l’indicador “Índex d’accidents en el centre”. 

Grau de compliment del pla de manteniment anual i calendari d’actuacions: quantifiquem el 

grau de compliment d’aquestes actuacions en el 80,55%. Aquest indicador l’hem iniciat aquest curs i 

encara que no haguem assolit el criteri proposat considerem molt bona pràctica la planificació i el 

seguiment de les actuacions en aquest àmbit. Mantenim el criteri  en el 85%. 

 

 Facilitació i potenciació de l’intercanvi de bones pràctiques. (Objectiu 3.4.1 de la PGA 

2018-2019) 

Grau de compliment de les accions previstes: en aquest objectiu totes les actuacions previstes 

s’han dut a terme: participació a la xarxa de qualitat, foment de la participació de l’alumnat en 

convocatòries de premis de caire educatiu, intercanvi de bones pràctiques entre el professorat, 

formació en les necessitats del centre, participació a la xarxa 2 d’FP Dual, participació a la xarxa 2 de 

mobilitat. Mantenim el criteri  en el 90%. 
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3. Punts forts a mantenir. 
 

La revisió general del funcionament del curs ens confirma els següents punts forts a mantenir: 
 

Seguiment de l’acció tutorial en totes les etapes del centre amb les evidències i registres 

custodiades pels tutors. 

Traçabilitat evidenciada entre les actes on s’aprova la programació i la documentació 

estratègica del centre i els documents propis del departament. 

Memòries anuals dels departaments amb valoració dels indicadors i dels resultats acadèmics. 

Programació de Conferències Inaugurals. 

Grau de manteniment del Sistema de Qualitat. 

Traçabilitat i nivell de concreció de l’anàlisi de dades realitzat per fer el seguiment dels 

objectius estratègics de centre. 

Centre obert a la participació en programes i projectes que milloren la tasca docent. 

Procediment de Guàrdies.  

Seguiment de l’assistència de l’alumnat. 

Elaboració d’horaris respectant desiderates. 

Creació de càrrecs interns de coordinació. 

 

4. Punts febles a millorar. 
 

En relació als punts febles que hem de millorar en destaquem: 
 

Xarxa WIFI. 

Revisió i actualització de la documentació de centre (PL, NOFC i Pla TAC) 

Resultats educatius d’alguns grups. 

Resultats baixos en les CB a llengua anglesa. 

Poc ús de les xarxes socials. 

Insuficient planificació en algunes reunions internes. 

Dificultat de comunicar-se amb el centre en determinades franges horàries. 

Tracte als usuaris d’algun membre del Personal d’Administració i Serveis. 

Servei manteniment del centre 

Servei neteja del centre. 

 Manca de protocol de pagament de sortides online. 
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5. Propostes de millora. 

A partir de la revisió realitzada dels resultats obtinguts pels objectius definits en el curs 18-19 ens 

plantegem diverses mesures de millora pel proper curs 2019-2020: 

Millorar els resultats educatius: si ens fixem en els objectius no assolits, proposem les 
següents millores: 

Els resultats de graduació del Cicles Formatius de Grau Mitjà  de Farmàcia i Parafarmàcia i de 

CAI són baixos. A part d’ajustar el criteri d’acceptació per aquests Cicles, pensem que hem 

d’enfortir encara més l’acció tutorial i l’orientació de l’alumnat en les seves expectatives 

acadèmiques i laborals. El Departament de Sanitat planificarà estratègies i definirà objectius 

assequibles per a l’alumnat amb més dificultats d’assolir les competències professionals del 

cicle, tot garantint la qualitat d’aquests ensenyaments.  

Dels grups de ritme lent d’aprenentatge (2E, 3E, 4E) tots han superat el criteri d’acceptació 

quant a la promoció i graduació. I també han superat l’assoliment de les matèries 

instrumentals. L’objectiu en aquest cas serà mantenir el nivell assolit. 

Índex d’alumnes de 4 ESO que superen les proves de competències bàsiques.  Els resultats 

d’aquestes proves han millorat respecte el curs passat. En el cas de la competència en llengua 

anglesa i la competència cientificotecnològica estem per sota la mitjana de Catalunya, però 

hem invertit la tendència a la baixa en relació al curs passat. Continuarem desenvolupant 

estratègies i bones pràctiques d’aula que permetin millorar aquests resultats.  

 

Millorar la implementació de l’ús de la llengua anglesa als CF 

Proposem establir estratègies d’implementació de la llengua anglesa en alguna Unitat 

formativa a la família de Serveis socioculturals i a la comunitat amb l’objectiu d’impulsar la 

formació de la llengua anglesa del professorat de les especialitats 508 Intervenció 

sociocomunitària i 625 Serveis a la comunitat. Demanarem la implicació del Departament de 

Serveis socioculturals i a la Comunitat en la implementació d’activitats en les quals s’utilitzi la 

llengua anglesa com a llengua vehicular. 

 

Millorar el servei de la xarxa wifi.  

La Direcció del centre ja ha engegat els protocols de queixa i de demanda de millora d’aquest 

servei. El mal funcionament és motiu de moltes queixes. La mala instal·lació de la xarxa, per 

part del Departament d’Educació, provoca gran preocupació a l’alumnat i al professorat.  

 

Millorar la cohesió social: les propostes de millora per aquest objectiu són: 

Ampliar la difusió de l’ús de la mediació com a eina de prevenció de conflictes i millorar la 

satisfacció de l’alumnat. Aquest  curs ampliarem l’equip de mediació tot incorporant membres 

de les diverses etapes educatives. 

Associem el servei de mediació a una millora de la conflictivitat i una rebaixa del nombre 

d’expulsions que permet millorar la convivència del centre. Acordem definir un nou 

indicador basat en el nombre de mediacions realitzades. 
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La satisfacció global de l’alumnat amb el centre: si bé ens acostem a l’objectiu previst, estem 

una mica per sota. Pel proper curs treballarem des de les tutories i des del Consell de Delegats 

la importància de la participació i de l’opinió de l’alumnat. L’atenció a les persones, per part de 

secretaria, consergeria i el servei de cantina, és un aspecte que hem de potenciar i corregir 

aquelles actituds poc adequades a la nostra condició de servei públic.  

Millorar les dinàmiques dels Equips Docents per tal d’enfocar-les a la millora del funcionament 

acadèmic dels grups: distribució d’exàmens, deures diaris a casa, treball per a l’assoliment de 

les competències bàsiques, entre d’altres. 

Reforçar el consell de delegats d’alumnes que treballarà per augmentar la cohesió de 

l’alumnat donant-los veu i fent-los coneixedors dels procediment de participació i de 

funcionament del centre.  

Actualitzar els Plans d’Acció Tutorial: durant el proper curs i, amb l’impuls del Coordinador 

Pedagògic, adequarem els PAT per apropar-nos més a les necessitats de l’alumnat i millorar la 

informació que reben els alumnes, les seves relacions interpersonals, la identificació amb el 

centre..., així com la difusió entre els tutors. 
 

Proposem: 

1. Actualitzar els PAT del 1r cicle d’ESO. 

2. Fer un full de registre i seguiment del PAT  per a cadascuna de les tutories i la 

valoració de cada activitat per tal d’actualitzar els Plans d’Acció Tutorial.  

Treballar les emocions a l’aula. Demanarem que els equips docents apliquin estratègies i 

actuacions que treballin les emocions i millorin la gestió de l’aula. Per aquest motiu definirem 

un nou indicador basat en el nombre d’expulsions. 

 

Millorar la confiança dels grups d’interès: en els aspectes de gestió documental i 

d’acompliment de calendari previst els resultats han estat molt satisfactoris. En canvi els resultats 

de satisfacció tant d’alumnat, de famílies com de professorat no s’han aconseguit: 

Millorar la satisfacció de les famílies: a banda d’augmentar la participació en les enquestes, hem 

de millorar la comunicació amb les famílies. Hem de treballar més amb els tutors i els 

coordinadors de nivell per aconseguir-ho. 

Donar un nou impuls a les tutories: dossier de suport, reunions específiques, acompanyament 

als tutors nous per part dels coordinadors, tutorials d’acció tutorial, seguiment més acurat dels 

procediments del centre, formació de tutors en estratègies de comunicació, entre d’altres. Els 

protocols de les tutories del centre contemplen la realització de les entrevistes trimestrals; per 

facilitar aquesta tasca els tutors han de planificar a l’inici del trimestre les entrevistes. Creiem 

que és important tornar a revisar aquest aspecte i aconseguir la complicitat i el compromís dels 

coordinadors de nivell i dels tutors.  

Formació interna  en l’intercanvi de bones pràctiques en l’acció tutorial. 

 

 



 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Gallecs 

 

 

Codi: MEMÒRIA 18/19 Elaborat: Directora MEMÒRIA Curs 2018-19 

Versió: 1 Revisat: Directora 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Pàgina 24 de 
35 Data: 16/10/2019 Aprovat: Directora 

 

Millorar el seguiment del manteniment i la neteja en el centre, tant en la realització de les 

feines encomanades com en la reposició i supervisió del material. Confeccionarem un pla de 

manteniment i un pla de neteja amb objectius mesurables a final del proper curs. 

Implementació de models d’excel·lència:  La nova certificació ISO 9001: 2015 inclou alguns 

requisits que encara no tenim implementats majoritàriament. La planificació i la gestió dels 

riscos i les oportunitats són aspectes que cal posar en pràctica. Determinar instruments que ens 

permetin aquest enfoc ens ajuda a aconseguir l’excel·lència. La Comissió de Qualitat treballa 

per establir una sistemàtica en la gestió de riscos. Volem treballar aquests aspectes el proper 

curs. 

 

Amb l’objectiu de millorar la confiança dels grups d’interès proposem iniciar l’autoavaluació 

e2cat durant el curs 2019-2020. 
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ANNEX 1:  HISTÒRIC DE RESULTATS D’INDICADORS 
Promoció, graduació, absentisme i 
abandonament. 

CURS 
14/15 

CURS 
15/16 

CURS 
16/17 

CURS 
17/18 

CURS 
18/19 

Taxa d’alumnes de 1r d’ESO que promocionen de curs 94,21 100 94,1 96,5 95,8 

Taxa d’alumnes de 2n d’ESO que promocionen de curs 95,76 95 94,8 94,2 97,3 

Taxa d’alumnes de 3r d’ESO que promocionen de curs 91,73 98 91,3 93,5 93,3 

Taxa d’alumnes que es graduen a l’ESO 92,24 95 93,3 95,5 98,2 

Taxa d’alumnes que es graduen al batxillerat 75,32 89,58 88,88 89,28 87 

Taxa d’alumnes que superen un cicle formatiu de grau mig 56,19 41,3 44,1 77,26 68,67 

Taxa d’alumnes que superen un cicle formatiu de grau 
superior 

77,59 81 79,65 81,9 79,72 

Taxa d’alumnes que superen les proves de 4 ESO: 
Llengua Catalana 
Llengua Castellana 
Anglès 
Matemàtiques 
Cientificotecnològica 

 
93 
84 
68 
78 
-- 

 
89,9 
87,2 
77,8 
75,6 

-- 

 
86,1 
83,5 
74,8 
75,9 
83,4 

 
83,8 
86 
67 
69 

73,5 

 
87,5 
91,4 
71,9 
85,5 
76 

Taxa d’absentisme (ESO) 1,27 0,83 1,03 1,71 1,93 

Taxa d’abandonament 
ESO 
BATXILLERAT 
CFGM 
CFGS 

 
0,83 
5,9 
9,7 

5,12 

 
0,23 
4,62 
11 
2,6 

 
1,03 
2,48 
10,2 
2,9 

 
0,42 
5,95 
8,3 
3,8 

 
0,51 
13 

9,50 
4,31 

INDICADORS DE CENTRE   
 

  

OBJECTIU 1      

Índex d’alumnes que promocionen i es graduen dels grups 
de ritme lent (grups E de 2n, 3r, i 4t d’ESO) 

93,7 81,6 75,23 84,86 89,97 

Índex d’alumnes que superen les àrees instrumentals en 
els grups de ritme lent (grups E de 2n, 3r, i 4t d’ESO): 

Llengua Catalana 
Llengua Castellana 
Matemàtiques 

 
 

84,14 
80,99 
73,05 

 

 
 

75 
71 

72,3 
 

 
 

68,1 
70,4 
68,1 

 

 
75,2 
70,5 
71,5 

 
89,92 
85,38 
83,31 

Índex d’alumnes de 1r d’ESO que superen les àrees 
instrumentals 

Llengua Catalana 
Llengua Castellana 
Matemàtiques 

 
 

78,29 
79,23 
71,52 

 
 

94 
95 
93 

 
 

89,9 
89,07 
81,5 

 
 

91,2 
88,5 
78,9 

 
 

93,3 
86,7 
89,2 

OBJECTIU 2      

Índex d’alumnes derivats a l’aula d’hàbits i mesures 
correctores en hores extraescolars (1r i 2n d’ESO) 

3 3,49 4,79 13,42 12,3 

Grau de satisfacció de l’alumnat 
ESO 
BTX 
CFGM 
CFGS 

6,88 7,08 

 
7,22 
6,83 
6,97 
7,05 

 
6,97 
6,71 
7,06 
6,83 

 
7,09 
7,43 
7,40 
7,95 

OBJECTIU 3      

Grau de satisfacció de l’alumnat amb la informació rebuda 
ESO 
BTX 
CFGM 
CFGS 
CIGS 

6,73 6,5 

 
6,68 
4,99 
6,77 
5,87 

-- 

 
6,15 
5,03 
6,51 
6,01 

7 

 
7,07 
5,69 
7,06 
5,84 
7,41 

Grau de satisfacció de les famílies amb el centre 7,90 7,38 7 7,32 7,59 

Grau de satisfacció global del professorat amb el centre 7,91 7,49 7,63 7,48 7,87 
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ANNEX 2: Revisió del Sistema de Gestió de Qualitat 

L’Equip Directiu revisa anualment el Sistema de Gestió de Qualitat. Aquesta revisió se centra en: 

 Informes de les auditories del curs passat (l’externa dels dies 14 i 15 de novembre de 2018 i 

la interna del 25 d’abril de 2019).  

 

 Resultats dels indicadors recollits en el MIB. 

 

 Valoracions de les veus dels alumnes, famílies i empreses. 
 

 Valoració de les queixes i suggeriments de l’equip humà del centre. 
 

 Propostes de millora. 

ANNEX 3: Informes de les auditories 
De l’Auditoria Externa de Bureau Veritas dels dies 14 i 15 novembre de 2018, vam tenir 2 No 

Conformitat (NC) que van ser: 

NC1: En revisar full presentació alumnes matèria Català (CIGS) s’evidencia que no és coherent 

amb la programació aprovada per departament (exemple, contingut a impartir el segon trimestre 

segons full presentació i segons programació, planificat al primer “l’accentuació: regles. L’accent 

distintiu. La dièresi”). S’obre com a NC major doncs la NC menor nº 2 de anterior visita no s’ha 

pogut tancar satisfactòriament. 
 

NC2:  En auditar procés: 2 Elaborar i revisar PCC, es detecta que hores d’ara ja no existeix 

aquest document com a tal (atenent a canvis normatius, ara el contingut del PCC és dins PEC i 

NOFC). Es pot verificar correcta disponibilitat d’aquets dos documents, tot i que no del tot 

actualitzat per al PEC, dins la web del centre. Aquest procés no és actual ni real, el mapa 

processos del centre no es troba correctament actualitzat. 

Les dues NC es van resoldre. 

 

De l’Auditoria Interna del 25 d’abril de 2019, no vam tenir cap No Conformitats (NC). Vam tenir 

diverses oportunitats de millora: 

OM1: El procediment per a la gestió de les faltes d'assistència a la FP, segon, tercer i quart 

d'ESO pot provocar una càrrega excessiva de treball al tutor. En haver de recollir i passar les 

faltes a diferents documents incrementa la probabilitat d'error. Es recomana o bé la gestió via 

aplicació especialitzada en faltes d'assistència o bé una altra aplicació generalista que no 

provoqui que s'hagi de registrar més d'un cop les faltes d'assistència. 
 

OM2: Des del procés 22 Col·laboració amb les empreses FCT, es fa una molt bona tasca en la 

planificació i assignació de l'alumnat a les pràctiques, no obstant potser seria adient que els 

criteris que fa servir la coordinadora quedessin enregistrats d'alguna forma i fossin uns criteris de 

“centre” o de “departament” per evitar que un canvi o baixa en la persona que fa aquesta tasca 

fes que aquests canviessin. 
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ANNEX 4 Resultats dels indicadors (MIB) 
 

Analitzem un per un els  indicadors del nostre MIB, recollint l’anàlisi que han fet els diversos 

responsables de l’anàlisi i valorant els resultats obtinguts, si s’acompleixen els criteris d’acceptació i/o 

si s’ha de modificar algun. 

 

 Ind. 1: Índex de matrícula. El criteri d’acceptació d’aquest indicador el tenim en ESO, BTX i 

CFGM-100%; CFGS i CIGS-90% Els resultats han estat: 96,25% per ESO; 112% per al BTX; 

111,39 per als CFGM; 108,13% en els CFGS i de 66,66% per al CIGS. Els grups de CF estan 

calculats amb una ràtio de 30 alumnes per grup. Complim amb el criteri d’acceptació en totes 

les etapes educatives excepte en el CIGS degut a la situació particular de la matriculació en els 

cursos de CF de Grau Superior directament des de Grau Mitjà. Mantenim el criteri.  

 Ind. 2: Compliment de les Programacions vers hores/curs. Aquest indicador ha estat analitzat 

en l’objectiu estratègic 1: Millorar els resultats educatius, pàg 6 d’aquesta memòria. 

 Ind. 3: Compliment de les Programacions vers contingut del curs. Aquest indicador ha estat 

analitzat en l’objectiu estratègic 1: Millorar els resultats educatius, pàg 6 d’aquesta memòria. 

 Ind. 4: Grau d’abandonament dels estudis. Els resultats per aquest indicador han estat: ESO 

1,5%; BTX 17%; CFGM 9,44%; CFGS 4,26% i CIGS 7,14%. Estem per sobre del criteri 

d’acceptació proposat (5%) en algunes etapes. L’alt percentatge d’alumnes de CFGM i BTX que 

abandonen ve motivat per la mala decisió de l’alumnat i/o famílies de matricular-se en el Cicle 

Formatiu malgrat l’orientació que es fa i per tant l’alumnat no se sent ubicat ni amb interès per 

seguir els estudis. Seguim treballant des de les tutories l’orientació. Acordem mantenir el 

criteri. 

 Ind.5: Alumnes que superen curs. Aquest indicador ha estat analitzat en l’objectiu estratègic 1: 

Millorar els resultats educatiu, pàg 6 d’aquesta memòria. 

 Ind.6: Alumnes que superen les competències bàsiques a 4t ESO. Aquest indicador ha estat 

analitzat en l’objectiu estratègic 1: Millorar els resultats educatius, pàg 10 d’aquesta memòria. 

 Ind.7: Alumnes que es Graduen. Aquest indicador ha estat analitzat en l’objectiu estratègic 1: 

Millorar els resultats educatius, pàg 7 d’aquesta memòria. 

  Ind.8: Incidències. 

Aquest indicador ha estat analitzat en l’objectiu estratègic 2: Millorar la cohesió social, pàg 15 

d’aquesta memòria. 

 Ind.9: Satisfacció de l’alumnat per la informació rebuda. Aquest indicador ha estat analitzat 

en l’objectiu estratègic 3: Millorar la confiança dels grups d’interès, pàg 18 d’aquesta memòria. 

 Ind.10: Relació entre les persones del centre (Alumnes). Per l’ESO (6,66), BTX (6,55), CFGM 

(7,79), CFGS (7,97) i CIGS (8,91). El criteri és ≥7 en quasi totes les etapes hem superat el 7% 

o, en el cas de BTX, ens hem aproximat molt. La pregunta que s’ha plantejat a l’alumnat és si 

estan “satisfets amb el tracte rebut per part del professorat”. Mantenim el criteri per al 

proper curs tot i que s’evidencia una baixa significativa respecte del curs 2017-2018. 
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 Ind.11: Identificació de l’alumnat amb el centre. Els valors que obtenim són 6,93 (ESO), 6,03 

(BTX),  7,07 (GM) i 5,81 (GS) mentre que per CIGS 6,75. El criteri d’acceptació és diferent per a 

cadascuna de les etapes: ESO 7,5; BTX 7,5; CCFF i CIGS 6,5. Mantenim els criteris. 

Ind.12: Satisfacció de l’alumnat en com es resolen els conflictes. Aquest indicador ha 

estat analitzat en l’objectiu estratègic 2: Millorar la cohesió social, pàg 15 d’aquesta memòria. 

 Ind.13: Satisfacció de l’alumnat pels serveis. Obtenim uns valors de 6,34 (ESO), 4,66 (BTX), 

5,98 (GM), 5,35 (GS) i 6,9 (CIGS). Valorem que hem millorat respecte al curs passat tot i no 

arribar, en algunes etapes, al criteri proposat (≥6); el mantenim pel proper curs. Seguim 

treballant per la millora l’oferta d’hores d’aula d’estudi durant tota la jornada d’obertura del 

centre. En relació a servei del bar cantina farem arribar als responsables del servei la valoració 

de l’alumnat així com les observacions que han fet. 

 Ind.14: Satisfacció de l’alumnat activitats fora del centre. Obtenim uns valors de 7,35 (ESO), 

7,10 (BTX), 5,94 (GM), 6,11(GS). A CIGS no s’aplica perquè no fan activitats fora del centre. El 

criteri era: ESO ≥7,5; BTX ≥8; CCFF ≥ 6,5.  Únicament en els CFGS arribem al criteri, malgrat 

que les Colònies d’ESO i viatges de BTX (Londres i Grècia) tenen una valoració molt bona. Els 

diversos departaments faran una valoració més ajustada a les necessitats de l’alumnat i al 

funcionament de les sortides. Acordem mantenir els criteris i treballar més per assolir-los. 

 Ind.15: Satisfacció alumnat GS en la matrícula.  Obtenim un valor de 6,22 pel CFGS quan el 

criteri és de ≥7. Els resultats han quedat per sota del criteri d’acceptació. L’alumnat es queixa 

del tracte rebut per una auxiliar administrativa de secretaria en la gestió de la documentació. 

Comunicarem a secretaria el resultats de les valoracions i les observacions realitzades. Estem 

treballant per potenciar les bones pràctiques en l’atenció a l’alumnat. Mantenim el criteri. 

 Ind.16: Satisfacció de l’alumnat per l’acollida. Aquest indicador ha estat analitzat en l’objectiu 

estratègic 2: Millorar la cohesió social, pàg 15 d’aquesta memòria. 

 Ind.17: Satisfacció de l’alumnat per l’FCT feta. Obtenim uns valors, a partir de les enquestes de 

satisfacció, de 7,45 (GM) i de 7,50 (GS) el criteri havia de ser ≥ 7 i 8 respectivament. Ho 

deixem igual. Per aquest indicador constatem que l’alumnat fa una valoració més alta (8,78) 

quan respon l’enquesta del programa sBID. Treballarem amb les coordinacions per tal de saber 

la causa d’aquesta diferència. 

 Ind.18: Satisfacció alumnat amb l’acció tutorial. Obtenim uns valors de 7,31 (ESO), 5,68 

(BTX), 7,7 (GM), 6,73(GS) i 7,58 (CIGS) i el criteri és ≥7. Hem assolit l’objectiu en totes les 

etapes  i acordem mantenir el criteri d’acceptació. Els equips docents han valorat 

positivament aquest aspecte. Tot i així vetllarem per la formació del professorat en aspectes 

tutorials i en l’intercanvi de bones pràctiques. 

 Ind.19: Satisfacció global de l’alumnat amb el centre. Aquest indicador ha estat analitzat en 

l’objectiu estratègic 2: Millorar la cohesió social pàg 15 i en l’objectiu estratègic 3: Millorar la 

confiança dels grups d’interès pàg 18 d’aquesta memòria. 

 Ind.20: Satisfacció de les famílies per la informació rebuda. Obtenim un valor de 7,22 quan 

el criteri és ≥7. Hem assolit el nivell previst amb les. Tot i el bon resultat acordem mantenir 

el criteri.  
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 Ind.21: Identificació famílies amb el centre. Obtenim un valor de 6,57  quan el criteri 

d’acceptació és ≥7. Mantenim el criteri. Des de la Comissió de Qualitat es proposa que les 

reunions de pares siguin més interactives. Que les famílies puguin veure què aprenen els seus 

fills. També es proposa potenciar l’Ampa. 

 Ind.22: Satisfacció famílies pels resultats alumnes. Obtenim un valor de 7,37. Estem per sota 

del criteri d’acceptació que ens hem marcat (≥8). Donat el marge de millora, mantenim el 

criteri.  

 Ind.23: Satisfacció famílies per la resolució conflictes. Obtenim  un valor de 6,91 quan el 

criteri és de ≥7. Estem per sota del criteri d’acceptació. La millora del resultat en relació al curs 

passat ens fa seguir amb les estratègies plantejades de difusió del procediment de mediació i 

convivència del centre. Plantegem pel proper curs l’elaboració del pla de convivència amb la 

participació dels coordinadors d’etapa. Mantenim el criteri d’acceptació pel proper curs. 

 Ind.24: Satisfacció famílies pel servei de menjador. No s’ha recollit. No està en ús.  

 Ind.25: Satisfacció famílies per les activitats fora del centre. Obtenim un valor de 8,1 mentre 

que el criteri és de ≥7,5. En aquest indicador estem per sobre del criteri d’acceptació. Les 

famílies consideren que es fan suficients sortides. Valoren, també, que voldrien tenir la 

planificació a inici de curs i poder preveure els pagaments anuals. Ho mantenim igual amb la 

proposta d’implementar el  pagament per TPV. 

 Ind.26: Satisfacció famílies per la matrícula. Obtenim un valor de 7,35 quan el criteri és de ≥7. 

El resultat està per sobre del criteri d’acceptació, el deixem igual. El principal motiu 

d’insatisfacció de les famílies és l’import del material del curs, el troben excessiu. Pensem que 

hem d’informar amb més claredat el detall de la destinació dels diners del material.  

 Ind.27: Satisfacció global de les famílies amb el centre. Aquest indicador ha estat analitzat en 

l’objectiu estratègic 3: Millorar la confiança dels grups d’interès pàg 18 d’aquesta memòria. 

 Ind.27B: Satisfacció per l’acollida (famílies). El resultat ha estat de 7,6. El criteri d’acceptació 

està en >7. El mantenim pel proper curs. En aquest indicador no coneixem en profunditat 

l’opinió de les famílies, ens trobem algunes famílies que ho troben tot molt bé i altres molt 

exigents en tots els detalls de funcionament del centre i amb una valoració molt baixa. De les 

178 famílies que han realitzat l’enquesta només 6 ens han fet algun comentari en aquest 

aspecte de l’acollida. 

Fem una valoració conjunta dels resultats dels indicadors de satisfacció de les famílies (de 20 al 27B). 

Aquests resultats corresponen a una participació del 28,03% de les famílies. Seguim la tendència 

d’augment de la participació en relació al curs passat. Constatem una augment en la satisfacció tot i 

no arribar al criteri d’acceptació. Pel proper curs seguirem amb l’horari intensiu per a l’ESO i BTX. Un 

altre motiu de queixa és la falta de comunicació amb els tutors. Treballarem amb els tutors i 

coordinadors d’etapa per tal de millorar aquest aspecte. 

 Ind.28: Inserció laboral titulats FP. A partir dels qüestionaris realitzats un 57,89 % d’alumnes 

està treballant. D’aquest un 57,57% en feines relacionades en els estudis realitzats. Superem el 

criteri d’acceptació, com veiem que aquesta tendència va augmentant acordem augmentar 

fins al 40% aquest criteri. Tot i haver millorat l’aplicació de les enquestes l’alumnat només 

ha participat en un 38%. Des de les coordinacions de CCFF s’està treballant per millorar la 

participació de l’alumnat. 
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 Ind.29: Satisfacció de les empreses col·laboradores en l’FCT. La mitjana ponderada de tots 

és de 8,65 superior al criteri de ≥8,5. Acordem augmentar el criteri a 8,8. 

 Ind.30: Absències professorat que no generen substitució. El recompte d’absències del  

professorat durant el passat curs se situa en el 1,49%. Hem tingut un valor d’absències inferior 

al criteri del 2%. Acordem mantenir-lo.  

 Ind.31: Satisfacció professorat info rebuda per fer la seva tasca. Els resultats indiquen una 

satisfacció del 7,54, molt a prop del criteri ≥8. Ho mantenim igual, seguim treballant per 

millorar l’acollida del professorat. 

 Ind.32: Satisfacció professorat relacions entre persones centre. Aquest indicador ha estat 

analitzat en l’objectiu estratègic 2: Millorar la cohesió social, pàg 15 d’aquesta memòria. 

 Ind.33: Identificació del professorat amb el centre. Obtenim un valor de 7,70 mentre que el 

criteri d’acceptació és de ≥8. Ens situem molt a prop del criteri. Hem baixat en aquest indicador. 

S’està produint un canvi gradual en la plantilla del centre; per una banda professorat que s’ha 

jubilat, el que  ha demanat trasllat  i les noves incorporacions necessiten un temps d’adaptació 

tant per la novetat com per les dimensions del centre. Treballem per consolidar la plantilla del 

centre. El mantenim.  

 Ind.34: Satisfacció professorat pels resultats de l’alumnat. Obtenim un valor de 7,09 mentre 

que el criteri d’acceptació és de ≥8. Estem per sota del criteri tot i haver millorat el resultat del 

curs passat. Seguim treballant per millorar les estratègies d’ensenyament aprenentatge i per 

mantenir un clima d’estudi i treball en el centre. Mantenim el criteri. 

 Ind.35: Satisfacció professorat per la manera com es resolen els conflictes. Obtenim un 

valor de 7,31 molt semblant al criteri que ens havíem marcat que és de ≥7,5. El mantenim. 

Hem de seguir treballant per a la difusió dels procediments del centre especialment entre el 

professorat nou al centre.  

 Ind.36: Satisfacció professorat activitats fora del centre. Obtenim un valor de 7,81 mentre 

que el criteri és de ≥8. Decidim mantenir-lo. Analitzem aquest resultats. Les memòries dels 

departaments valoren molt positivament les sortides que es fan. Proposem l’anàlisi d’aquests 

resultats a la Comissió Pedagògica. 

 Ind.37: Satisfacció global del professorat amb el centre. Aquest indicador ha estat analitzat 

en l’objectiu estratègic 3: Millorar la confiança dels grups d’interès, pàg 18 d’aquesta memòria. 

 Ind.37B: Satisfacció del professorat en l’acollida al centre. Aquest indicador ha estat analitzat 

en l’objectiu estratègic 2: Millorar la cohesió social, pàg 15 d’aquesta memòria. 

 Ind.37C: Satisfacció del professorat amb la formació interna. El resultat per aquest curs 

(5,30) ha estat per una mica per sota de la previsió (6,5). Els responsables de la FIC treballen 

en el Pla de Formació de Centre per tal que doni resposta a les necessitats del centre. 

Mantenim el criteri d’acceptació. NO HEM FET FIC 

 Ind.37D: Influència de la formació interna de centre en els resultats acadèmics dels 

alumnes. El resultat per aquest curs (5,59) ha estat per sota de la previsió (≥6). Els 

responsables de la FIC treballen en el Pla de Formació de Centre faciliti la seva implementació a 

l’aula. Mantenim el criteri d’acceptació. NO ACTUA. NO HEM FET FIC 
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 Ind.38: Satisfacció global del PAS amb el centre. En relació al PAS el grau de satisfacció (8,83) 

ha disminuït en relació a cursos anteriors i no supera el criteri d’acceptació ≥8. Hem observat 

durant aquest curs una certa insatisfacció tant en les valoracions com en la participació de les 

enquestes. Aquesta circumstància ens preocupa molt perquè aquest aspecte repercuteix 

negativament en la qualitat del centre. Treballem pel bon enteniment del personal de 

consergeria i secretaria. Mantenim el criteri.  

 Ind.39: Eficàcia en la gestió de les queixes. Aquest curs hem tingut poques queixes i/o  

suggeriments. Totes s’han resolt amb comunicació directa amb les persones interessades. La 

resposta s’ha donat abans de 10 dies lectius. Mantenim el criteri. 

 

 

ANNEX 5: Valoració de les veus. 
Aquest apartat recull les aportacions realitzades a partir de les enquestes de satisfacció de l’alumnat, 
professorat i famílies. Des de l’Equip Directiu n’hem fet una valoració per detectar les oportunitats de 
millora. 

 

ALUMNAT: 

Les veus de l’alumnat indiquen preocupacions molt diverses i estan clarament diferenciades per 
etapes: 

ESO: 

L’alumnat és molt sensible a les actituds del professorat. També es queixen de la gestió d’aula 
que tenen alguns professors. Alguns nivells es queixen de les poques sortides que fan. El 
manteniment del centre es considera dolent i la neteja poc satisfactòria.  

Batxillerat: 

Les opinions més destacades en aquesta etapa se centren en els preus de la cantina, els 
troben massa cars i en aspectes de neteja i manteniment. Altre aspecte a destacar és la baixa 
valoració que fa l’alumnat en relació al treball de recerca i al període d’Estada a l’Empresa. Un 
element important és la valoració que fan del servei de mediació, pensem que és degut al poc 
coneixement que tenen del servei. Ens  preocupa especialment la insatisfacció de l’alumnat 
d’aquesta etapa perquè són els que han puntuat més baix les preguntes de l’enquesta.  

Cicles Formatius: 

Hi ha la queixa generalitzada per part de l’alumnat respecte el mal funcionament de la xarxa 
wifi.  

 

PROFESSORAT: 

La veu del professorat coincideix en molts aspectes amb la de l’alumnat: mal funcionament de xarxa 
Wifi, mancança de neteja i de manteniment. També es demana la renovació del maquinari informàtic. 
Es considera necessari utilitzar aplicatius de gestió de tutoria. Alguns Tutors consideren que la gestió 
del pagament de les sortides dóna molta feina. Acordem estudiar la possibilitat de gestionar el 
pagament de les sortides a través del sistema TPV de cara al curs 2019-2020. 

Altre aspecte a destacar és la valoració que es fa sobre la utilització dels recursos digitals que el 
centre posa a l’abast del professorat. Proposem l’anàlisi d’aquest últim aspecte a la Comissió de 
Qualitat i a la Coordinació d’Informàtica. 
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FAMÍLIES: 

Les observacions que ens fan alguns pares van dirigides, sobretot, a la falta de comunicació amb el 
centre i a la dificultat de poder contactar telefònicament. Els agradaria tenir més entrevistes amb els 
tutors dels fills per estar informats de la seva evolució acadèmica. Hi ha famílies que no se senten 
ben informades, es queixen que la informació no arriba amb prou antelació. També hem tingut 
queixes en relació a les absències del professorat i les substitucions que s’han hagut de fer.  

 

 

 

ANNEX 6 

 ANÀLISI DELS INDICADORS I RETIMENT DE COMPTES DE 
L’OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: Millorar els resultats educatius  
 
Són diversos els àmbits on s’analitzen els resultats obtinguts:  

Els Departaments Didàctics i de Formació Professional analitzen i valoren el seguiment de 

les programacions, les hores i els continguts impartits, els resultats de promoció i de 

graduació dels diversos grups. Aquestes anàlisis estan recollides en les actes del departament 

i en la memòria de final de curs de cada departament. A partir dels resultats obtinguts en les 

proves externes de competències bàsiques, els departaments implicats treballaran: en l’anàlisi 

dels resultats i d’assoliment de les competències bàsiques de cada matèria, en la concreció 

dels punts forts dels resultats, en l’establiment de les principals oportunitats de millora, amb 

l’objectiu d’augmentar el percentatge d’alumnat situat a nivell alt i de reduir el percentatge en 

el nivell baix de cadascuna de les competències avaluades. Cada departament establirà les 

pràctiques d’aula més adequades per assolir els objectius plantejats. Pel que fa a les mesures 

d'atenció a tot l'alumnat, les programacions didàctiques de cada departament han de tenir en 

compte el conjunt de mesures i suports educatius (universals, addicionals i intensius) que 

s'adrecen a tots els alumnes de suport educatiu o d'aprofundiment curricular. 

Les reunions de la Comissió Pedagògica analitzen i valoren els indicadors d’aquest objectiu 

estratègic.  

Els Equips Docents analitzen els resultats obtinguts per l’alumnat i durant el curs es fan 

propostes per a cadascun dels grups per tal que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques, 

clau i professionals que els hi són pròpies. En la dinàmica habitual dels equips docents 

s’elaboren estratègies com els estudis monogràfics de grups i la derivació d’alumnes a 

diversos grups segons els ritmes d’aprenentatges i els resultats obtinguts. Les actes d’equip 

docent recullen tots aquests aspectes.  

Els Coordinadors de cada nivell d’ESO juntament amb el coordinador de l’Etapa elaboren la 

memòria final de curs on es fa la valoració del funcionament general dels grups.  

Els Coordinadors d’etapa elaboren la memòria on analitzen els resultats obtinguts i fan 

proposta de noves estratègies per al curs següent. 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat analitza i valora les mesures curriculars aplicades 

perquè l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge pugui assolir les competències bàsiques. 

Concreta els criteris i les prioritats que el centre estableix per a l'atenció a les diversitats dels 

alumnes. Organitza, ajusta i fa el seguiment de l'aplicació dels recursos de què disposa el 

centre i de les mesures adoptades per aplicar els criteris i les actuacions per a l'atenció als 
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alumnes. Proposa els procediments i criteris que empraran els equips docents per fer les 

adaptacions o els plans de suport individualitzats (PI) que corresponguin. Col·labora amb 

l'entorn escolar o, si escau, amb els plans educatius d'entorn o altres programes 

socioeducatius en els quals participi el centre, per dissenyar, planificar i desenvolupar accions 

de suport escolar i per atendre els alumnes. Col·labora amb els equips docents per establir els 

criteris per a l'avaluació formativa de l'alumne. Fa l'avaluació de l'aplicació de les mesures o 

suports d'atenció als alumnes en el centre i del seu progrés. Estableix els mecanismes per 

garantir el seguiment de l'evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i altres 

necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i d'aquells que tenen dificultats per 

aprendre. Fa el seguiment dels alumnes que han passat de sisè de primària a primer d'ESO i 

valora les ajudes pedagògiques emprades, en el marc de la coordinació entre primària i 

secundària. 

L’Equip Directiu, en la Revisió per la Direcció analitzem i revisem tots els objectius i 

indicadors proposats tan en la Programació General Anual com el Manual d’Indicadors Bàsics. 

També l’Equip Directiu analitza els resultats del Sistema d’Indicadors de Centre amb la 

Inspecció en les Avaluacions Anuals de Centre (AVAC). La revisió cada curs dels Acords de 

Coresponsabilitat signats amb el Departament d’Ensenyament ens fa estar alerta de qualsevol 

canvi o allunyament amb els objectius plantejats.  

El Claustre de professors participa en l’anàlisi de resultats i en la proposta d’accions de 

millora en els diversos àmbits de participació (Departaments i Equips Docents, ...), també és 

informat en les reunions de claustre dels resultats dels indicadors.  

El Consell Escolar és informat dels objectius plantejats a principi de curs i també dels 

resultats obtinguts. 

A la vista dels resultats obtinguts per a cadascun dels objectius anuals, podem concloure que 

l’objectiu està assolit en un 80%. Tenim algun indicador per sota del criteri d’acceptació: resultats 

d’alguns grups de CF, resultats d’alguna matèria instrumental en els grups de ritme d’aprenentatge 

lent, resultats de les proves externes de Competències Bàsiques. 

 

 ANÀLISI DELS INDICADORS I RETIMENT DE COMPTES DE 

L’OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: Millorar la cohesió social.  

 
Per a l’anàlisi d’aquest objectiu funcionen els mateixos àmbits que en l’objectiu 1 amb l’ampliació 

de: 

La Comissió Social analitza i valora els indicadors d’aquest objectiu estratègic. Proposa 

estratègies i mesures per a millorar l’adaptació de l’alumnat amb greus mancances 

econòmiques i socials i per prevenir l’absentisme de l’alumnat en l’etapa obligatòria. 

La Comissió d’Absentisme Municipal: en aquesta comissió l’Institut Gallecs participa 

activament proposant estratègies i col·laborant en la prevenció de l’absentisme de l’alumnat. 

Pel que respecta a l’objectiu 2 el considerem assolit en un 80%. Més de la meitat dels resultats estan 

alineats amb els criteris d’acceptació. Els nivells de satisfacció han estat més baixos del previst. Des 

de l’equip directiu i les diverses coordinacions d’etapa treballem per millorar aquest aspecte. 
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 ANÀLISI DELS INDICADORS I RETIMENT DE COMPTES DE 

L’OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: Millorar la confiança dels grups 

d’interès.  

Per l’anàlisi d’aquest objectiu funcionen els mateixos àmbits que en l’objectiu 1 i 2 amb l’ampliació de: 

La Comissió de Qualitat analitza i valora els indicadors d’aquest objectiu estratègic. Proposa 

estratègies i mesures per a millorar la plena implantació del sistema de gestió de qualitat en el 

centre. Fa l’anàlisi dels indicadors que són de la seva responsabilitat i valora els de les diverses 

etapes educatives a través dels seus coordinadors. 

Auditories: cada curs el centre passa dues auditories, una externa i una altra d’interna. 

Aquestes auditories ens posen a prova cada any i representen un bon mecanisme de control i de 

seguiment per assolir els objectius fixats. 

L’ objectiu 3 l’hem assolit en un 75%, tenim la majoria dels resultats en els criteris d’acceptació. Des 

de l’Equip Directiu, les diverses Coordinacions d’etapa i la Comissió de Qualitat treballem per 

consolidar i millorar la implementació de models d’excel·lència. 


