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1. Presentació projecte  
 
La presentació d’aquest Projecte de direcció, primer de tot el faig des de 
l’experiència prèvia de les etapes anteriors i amb els plantejaments inicials 
següents que considero molt importants. 

-‐ Des  de Reflexió i motivació. Ja que vinculo aquesta decisió a 
l’experiència positiva i estimulant viscuda amb comunicació i harmonia 
amb un equip directiu estable, fet que m’impulsa a  continuar servint a la 
Comunitat Educativa d’aquest centre. 

-‐ Des de l’entusiasme i la il·lusió.  M’il·lusiona aquest treball tant en les 
seves dimensions tècniques, de gestió, relacionals com de coordinació 
realitzades en un context de participació i col·laboració. 

-‐ Des del compromís amb la millora contínua i la innovació. Amb 
mentalitat oberta i predisposició a l’aprenentatge continuo,  al treball en 
equip per tal de proporcionar les  millors condicions i aconseguir la 
qualitat educativa com a repte permanent, oferir respostes i mobilitzar al 
Claustre. 

 
Així doncs, amb aquest projecte d’actualització i com a directora actual de 
l’Institut Jaume I vull assumir el compromís de continuar, durant el període 
2014-2018  l’exercici del mandat conjuntament amb l’equip directiu actual, 
companys i companyes molt compromesos també, amb l’organització 
educativa. En els propers quatre anys també podré treure profit de la meva 
experiència professional en el camp de la direcció i de la gestió, donat que 
durant els últims tretze cursos l’he pogut observar des de la primera.  
També vaig presentar-me i superar les proves selectives per a l’acreditació 
professional docent que el Departament d’Ensenyament va convocar en virtut 
de l’article 116 de la LEC i els articles 34 i 35 del Decret de la direcció de 
centres públics. 
 
El projecte serà en tots els termes respectuós amb els missió, visió  i valors 
de la institució, essent aquests últims els què determinen els objectius. 
Així doncs, amb la transformació dels valors en qualitat dels processos reals, 
és com s’assumirà el repte d’aconseguir uns objectius il·lusionadors, tot cercant 
l’excel·lència educativa mitjançant processos de qualitat i millora contínua. 
 
Aquesta actualització és una proposta integral per tal de dirigir coherentment el 
procés d’intervenció educativa a l’INS Jaume I de Salou. És també una 
oportunitat per tal de posar en comú els plantejaments instructius, formatius i 
organitzatius, per a portar a terme solucions particulars i pròpies en relació amb 
la planificació i desenvolupament del Projecte Educatiu, en tots els nivells 
educatius i en l’adopció d’estratègies d’acord amb les necessitats del centre i 
les característiques de l’alumnat. 
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Aquesta nova dinàmica de gestió del pretén: 
a) Poder orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap 
a l’excel·lència  en la qualitat de l'ensenyament que s'hi imparteix. 
b) Satisfer les necessitats i les expectatives dels sectors que reben o 
utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: alumnat, famílies, 
empreses, centres superiors, entorn social i altres. 
c) Aconseguir la satisfacció de l'equip humà que hi treballa. 
d) Aconseguir els objectius fixats per a l'obtenció dels resultats clau del 
centre, és a dir, l'excel·lència en els resultats 

 
El projecte es fonamenta  en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el 
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i segueix 
les bases especificades del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció 
dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. 
 
2. Dades significatives de l’entorn i del centre 
 
Salou és un municipi turístic i residencial que ha consolidat la seva capitalitat 
com centre d’oci i de serveis de la Costa Daurada per la diversitat de l’oferta i 
per la qualitat i quantitat de les seves instal·lacions turístiques. Per altra part, 
Salou s’ha convertit també en destinació residencial important, per la política 
urbanística de dotació de serveis i equipaments, de modernització de les 
infraestructures, i d’ordenació del territori amb criteris de reequilibri implantat i 
desenvolupant  plans que ha obert el mercat d’habitatges de primera 
residència. Aquest fet i la qualitat de vida que ofereix la ciutat han estat claus 
per un creixement demogràfic espectacular i perquè famílies de ciutats veïnes i 
de l’estranger, escollissin Salou com lloc de residència, atretes per les seves 
condicions, possibilitats i potencialitats.  
 
Amb la nova oferta educativa, (Cicles Formatius, Batxillerat Artístic i els 
Ensenyaments Esportius) ha augmentat molt el radi d’influència i també la 
procedència de l’alumnat. En el Batxillerat Artístic arriba a les comarques 
veïnes i amb els Ensenyaments Esportius, per ser títols de disseny recent i 
d’escassa implantació, l’alumnat procedeix de tota la província de Tarragona. 
 
El centre com poden veure presenta una evolució molt positiva. En els 
períodes anteriors s’ha aconseguit implantar el Projecte Educatiu que li donat 
valor i diferenciació: 

- Nous Cicles Formatius 
- Batxillerat Artístic 
- Projecte Educat 2.0  
- Ensenyaments Esportius de Vela i Salvament i Socorrisme. 
- Centre Pràcticum del Màster de Formació del Professorat. 
- Servei d’Assessorament i Acreditació 
- Pla Estratègic i de foment a l’Emprenedoria 
- Acord de corresponsabilitat 
- Base permanent d’Empreses col·laboradores (FCT i EE) 
- Potenciació de la creativitat i de l’educació emocional 
- Ampli ventall de projectes propis (Enforma’t, Fem teatre!, Cant Coral, 
Robòtica, Blocs d’aula, eMagazine, Tàndem...) 
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- Amplia participació a projectes externs (Fòrum Trics, Repte Emprèn, ...) 
- AMPA molt col·laborativa 
- AA i UEC 
- Pla Educatiu d’Entorn 
- Pàgina web i intranet dinàmica 
- Xarxes socials 
- EVA Moodle (Espai virtual d’Aprenentatge) 
- Centre preferent 
- Certificació ISO 9001:2008 – Juny de 2012 

 
Així doncs com a primer punt del nou Projecte hi haurà continuïtat d’allò que 
funciona i en el seu desenvolupament seguiré la dinàmica de la Planificació 
estratègica. És molt important utilitzar aquesta eina per a fer realitat el Projecte 
Educatiu i el Projecte de Direcció ja que és un motor de contrastada utilitat 
pràctica i que permet analitzar les actuacions i la seva coherència amb els 
Objectius previstos, incloent  els principis de la cultura de la qualitat, la 
innovació i la millora continua. En definitiva ens permetrà la recerca de 
l’excel·lència. Aquesta dinàmica de gestió permet cercar el consens en les 
prioritats i accions a emprendre i tot considerant el caràcter dinàmic del 
desenvolupament del projecte, les planificacions es revisaran cada any.  
 
La formació del professorat, la de centre i la pròpia, han generat la necessitat 
de continuar introduint canvis metodològics i organitzatius per tal de portar 
els criteris competencials, de qualitat i la millora a l’aula. Aquest també serà un 
dels punts claus de desenvolupament dels processos a l’aula. 
 
Que el Projecte de Direcció estigui emmarcat en el Pla de Qualitat i Millora i  en 
el traspàs progressiu a l’Excel·lència educativa (model e2cat) ens  aportarà 
diversos avantatges: integrar les decisions, indicar cap on anem i com, 
prioritzar les accions, potenciar els punts forts i crear un marc comú fonamental 
basat en les dinàmiques d’anàlisi i implementació del e2cat i traslladar-ho al 
processos d’ensenyament/aprenentatge per tal de millorar els resultats 
educatius, de cohesió social i generals del centre. 
 
L’oferta educativa de l’INS Jaume I, abasta tota l’etapa educativa d’ESO,  
Batxillerat i Cicles formatius tant de grau mitjà com de superior.  
 
Les modalitat de Batxillerat són: 

• Ciències i tecnologia 
• Humanitats i ciències socials 
• Arts (Via d’arts plàstiques, imatge i disseny i Via d’arts escèniques, 
música i dansa) 

 
Els Cicles Formatius de Grau Mitjà són: 

• Gestió Administrativa 
• Atenció a Persones en situació de dependència 

 
Els Cicles Formatius de Grau Superior són: 

• Secretariat 
• Educació Infantil 
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Ensenyaments Esportius 
• Vela 
• Salvament i Socorrisme 

 
Servei d’Assessorament i Acreditació 
 
El nombre total d’alumnes és: 
 
Estudis Nombre d’alumnes 
ESO  (16 grups) 459 
BATXILLERAT (6 grups) 168 
CICLES FORMATIUS GM (4 grups) 94 
CICLES FORMATIUS DE GS (3 grups) 91 
Ensenyaments Esportius (2 grups) 66 
TOTAL  878 
 
3. Diagnosis actualitzada del centre 
 
La identificació de les debilitats i fortaleses internes que posseeix el centre i 
també la identificació de les amenaces i les oportunitats que planteja l’entorn, 
organitzada en una anàlisi DAFO ajuda a la tria d’estratègies i activitats per 
assolir el Plantejament Institucional establert en el Projecte Educatiu de Centre. 

    MISSIÓ 
Prestar un servei integral d’educació secundària obligatòria i postobligatòria 
destinat a la població de Salou i el seu entorn per tal formar individus 
competents i realitzats. Contribuir al desenvolupament intel·lectual i personal 
del nostre alumnat perquè col·labori en el progrés i desenvolupament del nostre 
entorn i la societat en general. 

    VALORS 
Aquest fet ens planteja el repte de treballar: 

• La interculturalitat, el diàleg cultural i el respecte vers l’altre  són 
elements clau en un entorn de creixement de població nouvinguda. 

• L’esperit crític, donant elements per afavorir la presa de decisions i 
fomentant l’actitud de participació. 

• L’objectivitat, la contrastabilitat i la comprensibilitat, inherents  al 
coneixement científic, com a valors més adients  amb què aproximar-se 
al món i analitzar críticament la realitat que ens envolta. 

• La formació de persones plenament identificades i implicades amb les 
seves emocions i amb les dels altres; base per col·laborar en projectes 
compartits i fomentar la cultura de l'esforç. 

• La cultura tradicional per conèixer els valors que representa com a forma 
d'expressió i d'identitat d'un poble. 

• La creativitat, la iniciativa emprenedora que permetin aportar noves 
idees per a una societat més justa. 

• L’educació per a la igualtat, sense discriminacions de cap tipus. 
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VISIÓ 
L'Institut Jaume I vol aconseguir la identificació del centre com a referent 
educatiu de la població i la comarca, per la qualitat dels seus ensenyaments, 
per la formació integral de l'alumnat, per la utilització de les TAC, per la 
innovació metodològica i per la implicació de tots els membres de la comunitat 
educativa en el concepte de millora contínua. 
 
Així doncs hi ha un alineament entre els objectius del Projecte de direcció i els 
explícits en el Pla Estratègic. En aquest es defineixen els Objectius d’aquest 
projecte també són: 

1. Millorar els resultats educatius 
2. Millorar la cohesió social 
3.Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat, famílies, 
empreses) 

 
Per a cadascun es defineixen unes estratègies, els objectius anuals previstos 
(amb aplicació temporal trimestral) i les activitats que hi van lligades, els 
responsables, els indicadors i els criteris d’acceptació. 
 
Anàlisi 
 
Als punts evolutius referents en l’apartat anterior, s’hi afegueix: 
 
Fortaleses 

• Centre preferent 
• Bon clima de centre 
• Pla d’acció tutorial 
• Pràctica reflexiva 
• Evolució positiva de l’estabilitat del professorat 
• Centre dinàmic i innovador adscrit a moltes activitats i programes. 
• Centre Formador del Pràcticum 
• Educat 2.0 
• Certificació ISO 

 
Oportunitats 

• AMPA dinàmica i col·laboradora 
• Voluntat per a afrontar els canvis 
• Amplia implicació del professorat en la innovació 
• Actitud receptiva i oberta a les demandes de la Comunitat Educativa i de 

l’entorn socioeconòmic 
• Clima de treball basat en la participació 
• Clima de participació activa i creativa 
• Disposició d’una coordinadora de qualitat i d’equips de millora 
• Entorn favorable amb equipaments 
• Canvis Projecte Lingüístic 
• Centres Universitaris propers. 
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Debilitats 

• Amplia diversitat a l’aula  
• Connectivitat amb deficiències 
• Ràtio massa elevada a l’aula d’ESO 
• Necessitats de formació en avaluació per competències. 
• Imatge negativa del procés de qualitat per considerar-lo excessivament 

burocràtic. 
 
Altres singularitats del centre 
 

• Pel desenvolupament del Projecte Educatiu i del Pla Estratègic s’ha 
incorporat com a eix de focalització el projecte Educat 2.0, 
l’Emprenedoria i el Projecte Actua! (Enforma’t, Fem teatre i Cant Coral).  

 
• L’estructura organitzativa presenta un organigrama que fomenta la 

participació i el lideratge distribuït. 
 

 
 

• Gran professionalitat, talent i idoneïtat del claustre. 
 

• Intranet i pàgina web amb amplies possibilitats visuals i comunicatives. 
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• Disposició d’unes magnífiques instal·lacions i serveis generals. 

 
• Múltiples activitats  culturals de potenciació de la creativitat entre 

l’alumnat. (Concursos literaris, Artistes Pròxims, Músics pròxims, Cicles 
de conferències, Musical…) 

 
• Pel treball intens en els valors que conformen el nostre projecte 

educatiu: la interculturalitat, l’esperit crític, l’empatia, el foment de la 
cultura de l’esforç, de la cultura tradicional i del coneixement científic. 

 
• Per la preocupació per la millora contínua que ha suposat la certificació 

ISO 9001 i la incorporació paulatina del model e2cat. 
 

• Mapa de processos: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Els responsables de cada un dels processos del sistema de gestió de la 
qualitat són: 
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PROCÉS: Elaboració i revisió de la documentació estratègica del centre 
 
CODI Procediment Responsable 
PRE1-01 Procediment  d’elaboració i revisió del 

PEC 
Directora 

PRE1-02 Procediment d’elaboració i revisió del 
PCC 

Cap d’Estudis 

PRE1-03 Procediment d’elaboració i revisió del 
PAT 

Coord. pedagògica 

PRE1-04 Procediment d’elaboració i revisió del 
NOFC 

Directora 

PRE1-05 Procediment elaboració i revisió del 
PGI 

Cap d’Estudis 

PRE1-06 Procediment d’elaboració i revisió del 
MGQ 

Coord. de Qualitat 

PRE1-07 Procediment d’elaboració del 
pressupost 

Secretària 

PROCÉS: Control del sistema de Gestió de la Qualitat 
CODI Procediment Responsable 
PRE2-01 Procediment de control de la 

documentació 
Coord. Qualitat 

PRE2-02 Procediment de control dels registres Coord. Qualitat 
PRE2-03 Procediment d’auditories Coord. Qualitat 
PRE2-04 Procediment de control del servei no 

conforme 
Coord. Qualitat 

PRE2-05 Procediment de control de les accions 
correctives 

Coord. Qualitat 

PRE2-06 Procediment de control de les accions 
preventives 

Coord. Qualitat 

PROCÉS: Gestió de la satisfacció: queixes i suggeriments de l’equip humà, 
famílies i empreses 
CODI Procediment Responsable 
PRE3-01 Procediment de Gestió de la 

satisfacció de l’equip humà. 
Directora 

PRE3-02 Procediment de Gestió de la 
satisfacció de les famílies. 

Directora 

PRE3-03 Procediment de Gestió de la 
satisfacció de les empreses. 

Directora 

 
PROCÉS: Gestió de la Informació i l’admissió de l’alumnat 
CODI Procediment Responsable 
PRC1-01 Procediment de gestió de la Informació 

del centre 
Secretària 

PRC1-02 Procediment  de la gestió de la Secretària 
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preinscripció i la matriculació. 
PROCÉS: Ensenyament/Aprenentatge 
CODI Procediment Responsable 
PRC2-01 Procediment d’acollida de l’alumnat 

d’ESO 
Cap d’Estudis 

PRC2-02 Procediment d’acollida de l’alumnat de 
Batxillerat 

Cap d’Estudis 

PRC3-03 Procediment d’acollida de l’alumnat de 
CF 

Cap d’Estudis 

MS-ESO Procediment E/A ESO (MS-ESO) Cap d’Estudis 
MS-BAT Procediment E/A BAT (MS-BAT) Cap d’Estudis  
MS-CF Procediment E/A CF (MS-CF) Cap d’Estudis 
PROCÉS: Gestió de la satisfacció de l’Alumnat 
CODI Procediment Responsable 
PC3-01 Procediment de Gestió de la satisfacció 

(queixes i suggeriments) de l’Alumnat 
Caps d’Estudi 

PROCÉS: Gestió de la Seguretat i prevenció de riscos laborals 
CODI Procediment Responsable 
PRS1-01 Procediment Pla Emergència Coord. Preven. 
PROCÉS: Gestió de Recursos Econòmics i Materials 
CODI Procediment Responsable 
PRS2-01 Procediment de Control Pressupostari i 

Comptabilitat 
Secretària/Administradora 

PRS2-02 Procediment de Gestió de Compres Secretària/Administradora 
PRS2-03 Procediment de Selecció i Avaluació de 

Proveïdors 
Secretària/Administradora 

PRS2-05 Procediment de Control d’Inventari Secretària/Administradora 
PRS2-05 Procediment de Control del Servei de 

manteniment i neteja del centre 
Secretària/Administradora 

PRS2-06 Procediment d’Administració, Gestió i 
Manteniment dels sistemes  i equips 
informàtics. 

Coord. Informàtica 

 
PROCÉS: Gestió i Formació de l’Equip Humà  
CODI Procediment Responsable 
PRS3-
01 

Procediment d’Acollida de l’Equip Humà Caps d’Estudi 

PGS3-
02 

Procediment de Gestió de la Formació 
de l’Equip Humà 

Director/a 

PGS3-
03 

Procediment de Gestió de l’Equip Humà Director/a 

 
PROCÉS: Gestió Administrativa i Acadèmica 
CODI Procediment Responsable 
PRS4- Procediment de Gestió administrativa Secretària 
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01 
PRS4-
02 

Procediment de Gestió acadèmica Secretària 

 
 
El pròxim pas és el disseny dels procediments pendents a desenvolupar, la 
seva revisió contínua i la incorporació paulatina del centre al model d’eixos 
d’excel·lència “e2cat” que és un referent sobre el qual es pot contrastar el 
funcionament d’un centre educatiu, d’acord amb els principis de la qualitat i 
l’excel·lència definits pels diferents models de la qualitat total com el promogut 
per la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) i en el Marc 
Europeu per a l’Assegurament de la Qualitat de la Formació Professional 
(EQARF). 
La contrastació mitjançant el model “e2cat” facilita analitzar els resultats 
assolits pel centre i poder determinar els elements dels seus processos que cal 
millorar, tant a nivell global de centre com en cada un dels seus eixos i àrees.  
 
El model, inclou la seqüència metodològica de la millora contínua REDAR 
(Resultats, Enfocaments, Desplegament, Avaluació i Revisió), que en base al 
resultat esperat, analitza la coherència dels objectius i les actuacions que han 
de conduir a la seva consecució. En l’actualitat s’assisteix a les reunions i 
formació de la xarxa corresponent i conjuntament amb la Coordinadora de 
Qualitat s’escollirà el moment idoni per l’inici de la seva implementació. 
 
El model presentarà l’anàlisi i desenvolupament dels següents eixos: 
 

E1 Lideratge i estratègia 
1.1 Lideratge 
1.2 Estratègia 
1.3 Organització 
1.4 Comunicació 
2 Gestió de persones 
2.1 Formació i Competència 
2.2 Alineament 
2.3 Participació 
2.4 Reconeixement 
3 Gestió de recursos 
3.1 Econòmics 
3.2 Materials i tecnològics 
3.3 Seguretat i medi ambient 
3.4 Informació i coneixement 
4 Interacció amb els grups d’interès i l’entorn 
4.1 Orientació grups d’interès 
4.2 Aliances 
4.3 Responsabilitat social 
4.4 Innovació 
5 Servei Ensenyament/Aprenentatge 
Ensenyaments del centre 
En relació als processos: 
Identificació de necessitats 
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Disseny, planificació i metodologia 
Activitats formatives 
Avaluació 
Acció tutorial i 
Orientació 
6 Resultats 
6.1 Estratègics 
6.2 Processos 
En relació a: 
Alumnat 
Professorat 
Famílies 
Empreses i 
Economia i sostenibilitat 
 

Tots aquests eixos estan implementats total o parcialment. Caldrà doncs 
efectuar la corresponent memòria per tal s’estableixi el nivell i avaluació.  

 
 
Resultats educatius 
 
En termes generals el centre presenta les dades següents: 

• Índex d’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu (menys de 2 
anys) per sobre (doble) de la mitjana de Catalunya. 

• Índex molt elevat d’alumnat amb nacionalitat estrangera (30,41%). 
• Plans individualitzats a l’ESO per sobre de la mitjana. 
• Bons resultats a les proves de 3r i molt bons resultats a les proves de 4t 

(per sobre de la mitjana de Catalunya). 
• Índex d’abandonament nul a 1r i 2n d’ESO. A 3r igual que la mitjana i a 

4t més elevat. No es tracta d’un abandonament real. Hi ha alumnat que 
es presenta a les proves d’accés i un cop coneix els resultats i si les ha 
aprovat decideix no acabar el curs. Altres,  han estat orientats per tal que 
cursin un PQPI.  

Del quadre general d’indicadors, exposem els següents: 
 

 
Situació 

inicial (curs 
anterior) 

Curs 12-13 

Taxa d’alumnes de 1r d’ESO 
que promocionen de curs 88% 89% 

Taxa d’alumnes de 2n 
d’ESO que promocionen de 
curs 

84% 87% 

Taxa d’alumnes de 3r d’ESO 
que promocionen de curs 72% 75% 
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Taxa d’alumnes que es 
graduen a l’ESO 80% 65% 

Taxa d’alumnes es graduen 
al Batxillerat 

71% 
63% 

74% 
61% 

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

ASO 
64,6% 
GAD 

64,6% 

ASO 
81,0% 
GAD 

53,0% 

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

EI 83,3 % 
SE 83,3% 

EI 94% 
SE 80% 

 
 
Valoració dels resultats interns  
Els resultats interns són bons tot i que hi ha marge de millora i més en les 
àrees que no tenen avaluació externa (ciències socials i ciències naturals).  Cal 
que hi hagi una aproximació de resultats entre les proves externes i la 
graduació a 4t d’ESO. En aquest sentit hi haurà planificades sessions de 
formació per tal d’aprofundir en la pràctica reflexiva i competencial a l’aula. 
 
Valoració dels resultats externs  

3r d’ESO:     Hi ha una evolució molt positiva en llengua catalana i llengua 
castellana. En matemàtiques hi ha una evolució negativa, que ha 
analitzat el departament per tal d’esbrinar el motiu. Hi ha un fet  de 
temporització dels continguts estadístics i altre metodològic. Altrament 
es detecta que cal focalitzar l’atenció també en l’expressió escrita en 
llengua catalana, donat que els resultats requereixen atenció preferent. 

4t d’ESO: Excel·lent resultats a 4t d’ESO. S’introduiran accions de       
millora per tal d’afavorir l’expressió escrita i l’assoliment de les 
competències pròpies de cada nivell educatiu.  

 
Per tal de fer un seguiment i avaluació comparativa de l’evolució dels 
indicadors es prendrà com a mostra el quadre general d’indicadors del Projecte 
de Qualitat i Millora. Evidentment es farà l’anàlisi dels resultats d’avaluació 
parcial, d’avaluacions internes i externes, dels Indicadors d’Inspecció, de tot 
tipus d’enquestes de satisfacció... i es passarà aquesta informació als 
Departaments Didàctics per tal que en facin la valoració per tal de consolidar o 
modificar l’acció educativa per tal de millorar els resultats educatius i/o els 
altres objectius claus. 



	   15 

L’anàlisi dels resultats exposats determina la definició dels objectius a 
aconseguir en aquest nou període en l’àmbit de resultats acadèmics. Sempre 
tindrem l’estratègia de fixar el resultat mínim desitjat des del primer moment, 
encara que es pugui fraccionar parcialment. L’objectiu és fer visible aquest 
objectiu i analitzar en cada moment el per què no s’assoleix, abans de posar 
una xifra inferior assolible més fàcilment, per tal que suposi un estímul de 
millora contínua. 
 
 
4.  Previsió d’objectius 
 
Amb l’anàlisi i valoració dels indicadors i tot tenint en compte la Missió, la Visió i 
els Valors que configuren el Projecte Educatiu, es seguirà amb l’alineament 
entre els objectius del Projecte de direcció i els explícits en el Pla Estratègic i 
Acord de corresponsabilitat que encara que finalitza el 2014 es pretén signar la 
continuïtat per un altre període. 
 
Així els Objectius d’aquest projecte són: 

1. Millorar els resultats educatius 
2. Millorar la cohesió social 
3. Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat, famílies, 
empreses) 

 
Selecció d’estratègies i línies d’actuació prioritàries 
 
Per a cadascun es defineixen unes estratègies, un calendari, algunes de les 
activitats (altres s’inclouran en l’actualització anual i a resultes dels acords dels 
Equips de millora formats), els indicadors i els criteris d’acceptació. 
 
Objectius – Estratègies 14_15 15_16 16_17 17_18 
Inclusió, disseny i planificació d’actuacions per 
impartir àrees no lingüístiques en llengua anglesa. 
(ESO, BAT i CICLES).  

x x x x 

Inclusió i disseny del PIM a 1r i 2n d’ESO x x   
Disseny i consolidació de la reducció dels ED a 1r i 2n 
d’ESO x x x x 

Implementació dels eixos de l’Excel·lència, model 
e2cat.    x x 

Implementació i disseny de l’USEE – (En el supòsit 
que el Departament ens assigni aquest recurs 
d’atenció a la diversitat). 

x x x x 

Planificació i/o disseny del Pla integral d’Orientació. x    
Empoderament dels caps de departament i/o 
seminari. Tallers i formació específica a càrrec de 
Montserrat Castelló – Avaluació per competències. 

x x   

Implementació de la ISO 14001. El desenvolupament 
sostenible és un repte social, cultura i ètic.    x 

Gestió personal del centre. Retenció i captació del 
talent. x x x x 

Apropament en els resultats entre l’avaluació interna i x x x x 
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l’externa a 4t d’ESO 
Continuar en la cerca d’aliances amb empreses, 
entorn socioeconòmic i Universitats. x x x x 

Millorar els resultats educatius en Ciències Naturals i 
en Ciències Socials x x x x 

Inclusió de les activitats proposades per Daniel 
Gabarró per a la disminució de les faltes ortogràfiques x x   

Incrementar la participació dels delegats i de les 
delegades. Formació en lideratge. x x x x 

Inclusió d’activitats de potenciació de la intel·ligència 
emocional/espiritual (meditació). x x x  

Continuació de l’Equip de Millora de Coordinació 
Interdepartamental. x x   

Continuació i planificació del Pla d’Impuls a la Lectura. 
Lectura setmanal obligatòria amb preguntes per tal de 
millorar la comprensió lectora. 

x x x x 

Augment de l’alumnat de 4t d’ESO que gradua. 
Objectiu 80 % des del primer moment. La xifra és 
estratègica perquè no es pot posar com objectiu 
acceptable un percentatge menor.  

x x x x 

Disseny d’un nou pla de formació de centre x    
Implementació de l’Avaluació 360º. Avaluació de les 
competències docents i directives. Determinació de 
plans personalitzat de millora i plans de millora 
col·lectius. 

   x 

Millora de la gestió del temps i dels espais. Horaris.  
Per la coordinació, per tal d’avançar cap als objectius 
compartits, per la reflexió de la tasca docent i per 
facilitar el treball en equip. 

x x x x 

Revisió i adequació de la fitxa de seguiment 
d’activitats relacionades amb el Pla Estratègic. x    

Organització, planificació i definició de tasques del 
Departament d’Orientació, CAD i USEE x    

Determinar l’estructura de seguiment dels objectius 
que es marquin els Departaments didàctics. x    

Intensificar la implementació del treball per projectes. 
La supremacia d’un coneixement fragmentat segons 
les disciplines sovint fa impossible que operin el lligam 
entre les parts i les totalitats 

x x x x 

Millorar en la competència comunicativa lingüística 
(com a base de tots els aprenentatges escolars). x x x x 

Importància del binomi Visió i aprenentatge. Promoció 
de la salut visual. x x x x 

Estudiar la implementació del pagament en línia de 
sortides, activitats, quotes... i d’una OVT  x x  

Potenciació del coneixement de l’entorn (mar, ciutat, 
muntanya)  en tots els àmbits i etapes educatives. 
Contemplació del paisatge. L’experiència humana en 
el medi és clau per a la nostra salut i benestar i font 

x x x x 
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d’inspiració per a moltes persones 
Personalització dels processos d’aprenentatge. 
Moodle. Enllaç a MOOCS d’interès per l’alumnat amb 
altes capacitats. Projectes. 

x x x x 

Cada alumne el seu projecte personal. Portafolis. 
Blocs. x x   

Campanya formació en Primers auxilis, amb la 
col·laboració del CAP. x    

Gravació de lliçons magistrals del professorat i  
publicació via intranet del centre.  x x  

Educació emprenedora. KitCaixa. Joves emprenedors x x x x 
Revisió dels indicadors i dels criteris generals 
d’acceptació. x    

Pactar un nou acord de corresponsabilitat. x    
Classes de reforç, idiomes, etc. en el marc del Pla 
d’Entorn i/o amb el patrocini de l’AMPA x x x x 

Disseny Pla d’Aprenentatge-Servei. x x   
Adaptació del CFGM a les necessitats de l’entorn amb 
formació amplia i específica d’Administració Hotelera  x    

Proposta de carta de compromís sobre l’ús de les 
pantalles en l’àmbit familiar x    

Treball de l’atenció. Brain Gym x x x x 
Potenciació de la Robòtica i el disseny d’aplicacions x x x x 
Atenció a les capacitats i intel·ligències múltiples x x x x 
Millora contínua de les instal·lacions, del mobiliari i de 
la connectivitat a internet x x x x 

 
Adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu 
 
Es preveu una adaptació o modificació total o parcial del Projecte Educatiu per 
tal d’incloure entre altres: 

-‐ La modificació del Projecte Lingüístic per la inclusió de diverses 
actuacions previstes per impartir àrees no lingüístiques en llengua 
anglesa. En l’ESO les àrees implicades inicialment són Educació Visual i 
Plàstica, Educació Física i Ciències Naturals. També de forma 
progressiva  hi ha previstes actuacions en les etapes del Batxillerat i de 
l’FP. 

-‐ Per la inclusió del PIM (Projecte Intensiu de Millora) de 1r i 2n d’ESO 
-‐ Pel disseny i inclusió del Projecte de Servei Comunitari 
-‐ Inclusió del nou recurs d’atenció a la diversitat USEE (en el supòsit que 

sigui concedit pel Departament d’Ensenyament. 
-‐ Modificació i/o disseny del Pla integral d’Orientació 
-‐ Disseny curricular de l’adaptació del CFGM Gestió Administrativa per tal 

de convertir-se en el CFGM Administració Hotelera. 
 
 
 
L’estructura anual que presentarà el Pla estratègic serà el que s’ha emprat en 
aquest període per la seva efectivitat i perquè permet determinar de forma clara 
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les activitats previstes i procedir a la seva redefinició atenent als resultats i a les 
propostes dels Equips de Millora i Departaments didàctics. 
 
Cal dir que hi haurà, en termes generals, l’objectiu de continuïtat i consolidació 
de les estratègies d’èxit i la recuperació d’aquelles activitats que no s’hagin 
pogut portar a terme. 
 

CURS: 2013/14 
Codi : 43007543 OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats educatius 
PONDERACIÓ: 50 

Característiques de qualitat : 
L’objectiu serà de qualitat si s'incrementa el nombre d'alumnat que promociona i millora l'assoliment de les competències 
bàsiques   
 
Indicadors: Núm. alumnes que promocionen en cada nivell ESO, 
BAT i CF 
 
 

Criteris d’acceptació: 
Índex global promoció ESO >=80% 
Índex graduació ESO >= 80% 
Índex global de superació postoblig. >=77%  
 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Cap d’Estudis 
 

ESTRATÈGIES 
1.1 Potenciació de l’atenció a la diversitat 
1.2 Potenciació del treball per competències 
1.3 Millora de la coordinació interdepartamental i d’equips docents 
1.4 Foment de la metodologia de la pràctica reflexiva 
1.5 Avenç en l’ús de les TIC com a competència metodològica i comunicacional. 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1
T 

2
T 

3
T 

Objectiu 1 Millorar l’assoliment de les competències bàsiques a l’ESO 
Indicador/s Resultats de les proves internes i externes Criteris d’acceptació: Millora d'un 3% respecte les 

del curs anterior. 
Augment d’un 10 % en l’expressió escrita de 3r 
d’ESO 

1.1.1 Grups reduïts d’atenció i de reforç. Seguiment individualitzat de l’alumnat repetidor i activitats adaptades 
(Moodle). x x x 

1.1.2  PIL. Formació de l’alumnat de 1r d’ESO sobre competència lectora dels enunciats de problemes i 
activitats de matèries diferents x x  

1.1.3 PIL. Formació de dues sessions a l’alumnat de 2n a 4t d’ESO sobre la competència lectora dels 
enunciats de problemes i matèries diferents. x x  

1.1.4 PIL. Pràctica reflexiva amb els diferents equips docents sobre la redacció dels enunciats de problemes i 
activitats diverses x x  

1.1.5 Pràctica reflexiva del professorat del departament de matemàtiques sobre la redacció dels enunciats de 
la seva matèria x x x 

1.1.6 Promoció de la lectura i treball reflexiu sobre l’expressió escrita en totes les àrees i nivells. Concurs 
Bookmovie. x x x 

 
 
Objectiu 2    Millorar els resultats acadèmics de l'alumnat amb bona capacitat per aprendre. 
Indicador/s Nombre de participants en activitats competitives 

externes. 
Criteris d’acceptació: Augment del 2% 

1.2.1 Activitats i projectes adaptats (Clubs de lectura, Robòtica, Scrach, Disseny d’Aplicacions,  Neumàtica, 
Activitats de nivell al Moodle, etc) x x x 

1.2.2 Preparació per a la participació en propostes externes. (Fòrum TRICS, Cangur,  Institut Emprèn, Premis 
30 d’Octubre, Lectura en veu alta, Concurs Coca-cola, Sambori…) x x x 

1.2.3 Preparació i participació en proves lliures EOI (Anglès, Francès i Alemany) x x x 
1.2.4 Preparació Proves ACTIC  x x 
 
 
 
Objectiu 3     Consolidació del pla de treball acordat sobre la competència lingüística  
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Indicador/s Percentatge d'alumnat que assoleix competència 
lingüística global a tota l'ESO 

Criteris d’acceptació: 
4t > 80% en català i > 80% en castellà 
3r > 80% en català i >  80% en castellà 

1.3.1  Aplicació dels acords de correcció formal dels textos escrits per l'alumnat (en tots els nivells). 
Incorporació dels mateixos a l’agenda. x x x 

1.3.2 Aplicació dels criteris per a la correcció de l'expressió escrita des de les diverses àrees del currículum i 
inclusió dels acords en les programacions dels Departaments. x x x 

1.3.3 Exposicions a classe per a l’adquisició de fluïdesa oral. Relator de la sessió – classe. x x x 
1.3.4 Aplicació en tots els nivells de les rúbriques que marquen els criteris per a presentar els treballs. 

Bibliografia i recursos digitals. x x x 

1.3.5 Promoure l’ús correcte dels correctors lingüístics i els diccionaris digitals. x x x 
 
Objectiu 4    Implantar el pla de treball de la competència aprendre a aprendre 
Indicador/s Grau de satisfacció del professorat Criteris d’acceptació: >=7 
1.4.1  Potenciació del treball en equip. x x x 
1.4.2 Potenciació de l’ús de l’agenda, de les eines de google docs i moodle.  x x x 
1.4.3 Posada en funcionament del portafoli digital personal. x x x 
1.4.4 Inclusió del criteri de sostenibilitat en tot tipus d’activitats, treballs i projectes. x x x 
 
 
Objectiu 5    Coordinació interdepartamental  
Indicador/s  

Reunions de seguiment generals 
Reunions de treball sectorials 
Nivell d’harmonització Moodle 

Criteri acceptació:  
> 3 
> 3 
> 80% dels cursos MOODLE 

1.5.1  Constitució d’Equip de Millora format per Caps de Departament i Seminari. x x  
1.5.2 Reunions interdepartamentals i de l’Equip de Millora (generals o específics) per harmonitzar continguts, 

criteris i metodologies, projectes i activitats extraescolars i complementàries. x x x 

1.5.3 Estudi dels continguts de caràcter històric que es tracten a les diferents matèries per tal que es presentin 
en el mateix temps. x x x 

1.5.4 Inclusió en les Programacions i en la Planificació dels acords de l’Equip de Millora x x x 
1.5.5 Disseny dels Moodles estàndards de matèria i nivell seguint criteris mínims establerts. Revisió i 

enriquiment a final de curs per tal de deixar-los preparants pel curs pròxim. x x x 

1.5.6 Estudi d’implementació de les orientacions publicades pel Departament. (Millora de l’expressió escrita 
(Tots els Departaments), Millora de l’aprenentatge de la geometria, Llengua i literatura  catalana i 
castellana, Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic…). 

x x x 

 
 
Objectiu 6 Aprofundir en la pràctica reflexiva i competencial a l'aula 
Indicador/s  

Satisfacció exposició experiències 
Satisfacció formació 

Criteris d’acceptació:  
>= 7 
>= 7 

1.6.1  Introduir i contextualitzar activitats significatives. x x x 
1.6.2 Exposició de bones pràctiques. Dues sessions. x x x 
1.6.3 Formació als Equips Docents i als Departamentes didàctics a l’entorn del Pla d’Impuls a la lectura x x  
1.6.4 Formació de centre amb la participació de tot el Claustre x x x 
1.6.5 Estudi i atenció als ritmes i diferents estils d’aprenentatge per part dels Equips docents. x x x 
 
Objectiu 7   Implantar el pla de treball de la competència digital  
Indicador/s  

Superació de la prova de la competència digital a 1r 
d’ESO. 
Satisfacció formació Moodle, Intranet i Portafoli 

Criteris d’acceptació:  
 
>= 80% 
>= 7 

1.7.1  Prova d’avaluació de la competència digital a 1r d’ESO.   x 
1.7.2 Promoure l’ús correcte dels correctors lingüístics i els diccionaris digitals. x x x 
1.7.3 Tallers de formació al professorat sobre els programes de gestió i sobre recursos digitals x x  
1.7.4 Incorporació a les actes i a les programacions dels departaments dels acords del pla de treball x   
1.7.5 Planificar la incorporació de les proves ACTIC.  x x 
1.7.6 Catalanitzar el programari WINDOWS a tots els ordinadors del centre x x x 
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CURS: 2013/14 
Codi: 43007543 OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social 
PONDERACIÓ: 30 

Característiques de qualitat: L’objectiu serà de qualitat si millora la convivència al centre i la satisfacció dels tutors i 
tutores i de tota la Comunitat Educativa. 
 
Indicadors 

1. Núm. fulls d'incidències i informes 
2. Grau de satisfacció dels tutors i tutores quant a convivència 

 

Criteris d’acceptació: 
3. Reducció del 5% 
4. > = 7 

RESPONSABLES DE L’OBJECTIU: Coordinadora Pedagògica i Sotsdirector 
 

ESTRATÈGIES 
2.1 Acció tutorial centrada en el foment de la cohesió del grup classe i de la participació i implicació dels alumnes en la 

vida del centre. 
2.2 Acció Tutorial centrada en el treball d'educació emocional del professorat i de l'alumnat. 
2.3 Potenciació de l'ús social de la llengua catalana. 
2.4 Foment de la participació i implicació de les famílies en la vida del centre. 
2.5 Potenciació de l’autonomia i l’esperit emprenedor (iniciativa) de l’alumnat 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1
T 

2
T 

3
T 

Objectiu 8 Millorar la convivència a classe i al centre 
Indicador/s  

Núm. informes i fulls d'incidències 
Enquesta tutors/es cohesió grup 

Criteris d’acceptació: 
Reducció del 5% 
>= 7 

2.8.1 Continuïtat en acolliment intensiu a 1r d’ESO. x   
2.8.2  Potenciació de la la figura del delegat i de la delegada. x x  
2.8.3 Potenciació de la participació als projectes del Programa ACTUA (Cor Crescendo, Fem teatre, 

Enforma’t). x x x 

 
Objectiu 9   Incrementar les competències i la salut emocionals de l'alumnat 
Indicador/s Núm. fulls d'incidències i informes i grau de 

satisfacció 
Enquesta alumnat sobre Brain Gym. 
Enquesta educació emocional Bat i Cicles 

Criteris d’acceptació: Reducció del 5%  i grau de 
satisfacció >= 7 
>= 7 
>= 7 

2.9.1 Activitat d'educació emocional per a millorar l’atenció i la concentració a l’ESO. Brain Gym. x x x 
2.9.2 Pla d’orientació. Activitats d’orientació professional i acadèmica. Jornada d’orientació.  x x 
2.9.3 Activitat d'autoconeixement i d'educació emocional a postobligatòria. x x  
2.9.4 Educació emocional en l'àmbit laboral als Cicles Formatius. x x  
 
 
Objectiu 10 Millorar del rendiment de l'acció tutorial 
Indicadors Enquesta de satisfacció Criteris d’acceptació: >=7 
2.10.1 Posada en funcionament de la comunicació d’Incidències (convivència) via Intranet. x   
2.10.2 Dues reunions al curs per a desenvolupar temes d'interès i/o formació de pares i mares. x x  
2.10.3 Potenciar l’accés a la intranet del centre per a fer el seguiment del/la fill/a. (assistència, incidències, 

qualificacions). x x x 

 
 
Objectiu 11 Foment de l'assumpció de responsabilitats per part de l'alumnat 
Indicadors Resultat de l'enquesta de satisfacció al respecte dels 

tutors i tutores 
Criteris d’acceptació: >=6 

2.11.1 Potenciació de l’Agenda i portafoli de l'alumnat x x x 
2.11.2 Intervenció en la planificiació i organització d’activitats x x x 
2.11.3 Potenciació de les figures de responsabilitat: encarregat/ada d'aula, encarregat/da de recollida 

selectiva, Monitors Enforma’t, Consell de delegats i delegades, neteja rotativa del pati… x x x 

2.11.4 Seminaris i conferències al professorat i alumnat per potenciar el talent, la creativitat, l’emprenedoria i 
la solidaritat. x x x 

 
Objectiu 12  Increment de l’ús del català com a llengua de relació social del centre 
Indicadors  

Increment de l’ús del català segons resultats de 
l’enquesta sociolingüística a l’alumnat. 
Grau de satisfacció Projecte Actua 

Criteris d’acceptació:  
Increment 20 % entre l’enquesta d’inici i final de curs. 
>= 7 
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2.12.1 Potenciació del voluntariat lingüístic. x x x 
2.12.2 Publicació de notícies, reportatges i treballs en català  al portafoli personal, blocs i pàgina web del 

centre i murals commemoratius en català. x x x 

2.12.3 Potenciació  de l’us del Programari ePèrgam i potenciació de l´ús de la biblioteca. x x x 
2.12.4 Potenciar l’ús continuat del català durant el desenvolupament de les activitats del Projecte ACTUA. x x x 
 
 
 

CURS: 2013/14 
Codi: 43007543 OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 3 
Millorar la confiança dels grups d’interès (alumnat, famílies, 

empreses) PONDERACIÓ: 20 
Característiques de qualitat : 
L’objectiu serà de qualitat si millora la confiança dels grups d'interès 
Indicadors 
1.- ISO 9001 
2.- Enquesta de satisfacció 
 

Criteris d’acceptació: 
1.- Manteniment de la Certificació 
2.- >= 7 

RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Directora 
 

ESTRATÈGIES 
3.1 Introducció d'un sistema de gestió basat en la norma ISO 9001 
3.2 Potenciació de la imatge de centre 
3.3 Tracte personalitzat i humà dels tutors i tutores, professorat i PAS amb les famílies i altres grups d'interès 
3.4 Seguiment de la satisfacció de la FCT i Estada a l'Empresa 
3.5 Integració en l'entorn a través d'activitats socials, culturals, econòmiques… 
 
 

OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1
T 

2
T 

3
T 

Objectiu 13 Manteniment de la certificació ISO 9001 
Indicador/s Resultats de les Auditories Criteris d’acceptació: Certificació 
3.13.1 Tancament de no conformitats en l’auditoria interna x   
3.13.2 Valoració i implementació de les propostes dels equips de millora   x x 
3.13.3  Foment de la cultura de la innovació i millora contínua x x x 
 
Objectiu  14 Obtenir bons resultats en activitats d’avaluació externa 
Indicador/s % Alumnat que supera les PAU i CB Criteris d’acceptació: Manteniment del percentatge 

o millora respecte del curs anterior. 
3. 14.1 Proves PAU   x 
3. 14.2 Proves CB x x  
3. 14.3 Proves EOI   x 
3. 14.4 Proves de la competència digital a 1r d’ESO   x 
 
Objectiu 15 Mostrar l'oferta educativa i les activitats en web de centre 
Indicador/s Nombre de notícies penjades a la web Criteris d’acceptació: >30 
3.15.1 Disseny i publicació de vídeos il·lustratius de l’Oferta Educativa del centre a la Pàgina web i al 

YouTube. x x x 

3.15.2 Continuar amb la Implementació de la nova pàgina web i intranet. x x  
3.15.3 Difusió dels blocs del Batxillerat Arts a la pàgina web  x   
3.15.4 Continuar amb la publicació periòdica (bianual) de la revista digital e-Institut Jaume I Magazine x x x 
 
Objectiu 16 Desenvolupar la imatge corporativa 
Indicador/s Nombre d’elements publicitaris amb imatge 

corporativa que no siguin d’ús corrent 
Criteris d’acceptació:> 3 

3.16.1 Estendre la imatge corporativa en la comunicació externa, interna i materials docents x x x 
3.16.2 Programes d'activitats, conferències i exposicions x x x 
3.16.3 Presència activa en el mitjans de comunicació locals i de l'entorn. x x x 
3.16.4 Foment de la nova oferta educativa i dels nous serveis. x x x 
 
Objectiu  17 Fomentar en tots els àmbits el tracte humà i personalitzat 
Indicador/s Núm. d’enviaments SMS a les famílies Criteris d’acceptació: >= 3 
3.17.1 Comunicacions personalitzades. Convocar i informar a les famílies a través de c/e, SMS, … x x x 
3.17.2 Convocatòria de reunions i sessions formatives (mínim dos a l’any) x   
3.17.3 Comunicació telefònica amb les famílies i via intranet.     
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Objectiu  18 Augmentar el sentimenent de pertinença i compromís  de les persones amb el centre. 
Indicador/s Núm. d’activitats en representació del centre Criteris d’acceptació: >= 10 
3.18.1 Participar en activitats de formació, seminaris, intercanvis… portant el nom del centre x x x 
3.18.2 Activitats de teatre a altres centres. x x x 
3.18.3 Participació en concursos x x x 
3.18.4 Intervencions de Cant Coral, Conjunt Instrumental, de l’Alumnat del Bat Artístic, de l’Alumnat del 

projecte ACTUA x x x 

 
Objectiu  19 Millorar la col·laboració amb empreses externes 
Indicador/s Núm. de col·laboracions Criteris d’acceptació: >= 3 
3.19.1 Base de dades actualitzada de col·laboradors  x x x 
3.19.2 Sinergies de col·laboració i patrocini amb empreses de l’entorn x x x 
3.19.3 Conferències – Tallers d’empresaris i experts de l’entorn  x x x 
 
Objectiu  20 Participar en les activitats culturals i solidàries de la ciutat 
Indicador/s Nombre d’activitats Criteris d’acceptació: >= 10 
3.20.1 Actuacions de petits grups de teatre, de la coral i del conjunt instrumental. x x x 
3.20.2 Visites a la residència d’avis i llars de gent gran.  x  
3.20.3 Recollida d’aliments, de roba i d’aportacions. x   
 
Objectiu  21 Participar en activitats creatives i esportives 
Indicador/s Núm. activitats Criteris d’acceptació: >= 5 
3.21.1 Participació en concursos i beques convocats per l’Ajuntament i altres organismes x x x 
3.21.2 Projecte interdisciplinari de Teatre, Música i Arts  x x 
3.21.3 Foment i difusió d’Exposicions de centre x x x 
3.21.4 Foment de les activitats esportives de Vela i Salvament i Socorrisme. x x x 
 
 
5. Indicadors i avaluació 
 
Disposar d’informació constitueix el primer nivell de participació i d’implicació en 
els resultats. Així doncs, la pàgina web, en la seva vessant externa i la intranet 
en la vessant interna (professorat, PAS, alumnat i famílies) són claus i l’eina de 
distribució d’informació. Aquesta permet, que des de qualsevol punt amb 
connexió s’accedeix a informació clau. 
 
Aquest programari configura el lligam entre processos i indicadors. També 
permet recollir, via enquestes, l’opinió dels grups d’interès externs i interns. 
Aquesta informació, els resultats d’avaluacions acadèmiques enregistrades al 
SAGA i els resultats de les proves externes, configuren un panell d’indicadors 
bàsics que coincideixen amb els definits en el Projecte de Qualitat i Millora 
Contínua. L’anàlisi dels mateixos i de la seva evolució ens permet dissenyar 
noves estratègies, determinar objectius i prendre decisions en tot tipus de 
processos. 
 
Aquesta informació es traspassa als grups d’interès utilitzant la mateixa intranet 
que té assignat uns espais específics o personalment en reunions de caps de 
departament, d’equips de treball, d’equips de millora, equips docents, ... i al 
Claustre i al Consell escolar. 
 
Cada curs també s’efectuaran dues Revisions per direcció, com determina la 
norma ISO i es faran les Memòries del PQIMC i la que determina el 
Departament en virtut dels seguiments de l’Acord de Coresponsabilitat. 
S’informarà al Claustre i al Consell escolar i l’avaluació d’aquest Projecte anirà 
lligada a l’evolució del quadre d’indicadors proposats. 
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Quadre general d’indicadors actualitzat 
 
A – Actual 
R – Revisat  
 
 
 
  
PANELL DE SEGUIMENT D'INDICADORS 
  

  Indicador Descripció Criteri 
d'acceptació 

1 2 3 4 

   A R     

1 Demanda Escolarització 

Grau de cobertura de 
les places ofertes al 
primer curs de cada 
etapa 

   

    

    1r ESO 75% 90% 5 5 5  
    1r BAT 75% 85% 3 3 3 1 

    1r CFGM 50% 75% 10 5 5 5 
    1r CFGS 50% 75% 10 5 5 5 

2 

Grau de compliment de 
les programacions 
respecte de les hores 
programades 

  

      

    ESO 90% 95% 2 1 1 1 
    BATXILLERAT 90% 95% 2 1 1 1 

    CFGM 90% 95% 2 1 1 1 

    CFGS 90% 95% 2 1 1 1 

3 

Grau de compliment de 
les programacions 
respecte dels continguts 
programats 

  

      

    ESO 80% 90% 2 1 1 1 

    BATXILLERAT 80% 90% 2 1 1 1 
    CFGM 80% 90% 2 1 1 1 

    CFGS 80% 90% 2 1 1 1 

4 Abandonament Grau d'abandonament 
del sistema educatiu    

    

    1r ESO 1% 0% 0,5 0,5   

    2n ESO 1% 0% 0,5 0,5   

    3r ESO 5% 3% 1 1   
    4t ESO 2% 2%     

    1r BAT 5% 5%     
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    2n BAT 5% 5%     

    CFGM 10% 8% 1 1   
    CFGS 10% 5% 2 2 1  

5 Alumnes que 
promocionen 

Alumnat que 
promociona en cursos 
intermitjos    

    

    ESO (1r, 2n i 3r) 75,0% 80% 2 1 1 1 

    BATXILLERAT (1r) 62,0% 72% 3 1 1 1 

6 Alumnat aprovat als cicles 
formatius 

Alumnat aprovat per 
mòdul, crèdit o unitat 
formativa    

    

    GAD 79% 79% 5 5 5 5 
    SEC 92% 80%     

    APD 84% 84% 3 3 4 4 

    EIN 92% 92% 3 3 3 3 

7 Alumnat que es gradua 
Alumnat que es 
gradua a cada etapa 
educativa    

    

    ESO 80% 80% 5 5 5  

    BAT 65% 70% 2 1 1 1 

    GAD 65% 65% 2 2 1 1 
    SEC 65% 80% 5 5 5  

    ASO  65% 75% 5 2 2 1 
    EIN 65% 90% 10 5 5 5 

8 Incidències 
Volum d'incidències 
que distorsionen les 
activitats E-A 

Reducció 
respecte curs 
anterior 5% 

    

9 

Grau de satisfacció de 
l'alumnat per les relacions 
amb els companys i les 
companyes  

Major que: 6 7,5     

10 

Grau de satisfacció de 
l'alumnat pel 
funcionament i 
l'organització en general 
del centre 

Major que: 6 7,5     

11 

Grau de satisfacció de 
l'alumnat per les activitats 
extraescolars i 
complementàries 

Major que: 6 7,0     

12 
Grau de satisfacció de 
l'alumnat per la Formació 
en Centres de Treball 

Major que: 6 9     

13 
Grau de satisfacció de 
l'alumnat per l'acció 
tutorial 

Major que: 6 7     
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14 
Grau de satisfacció de les 
empreses i entitats 
col·laboradores en l'FCT 

Major que: 6 8     

15 
Absències del professorat 
que no generen 
substitució 

Menor que: 3,2 2,5     

16 
Grau de satisfacció del 
professorat per la 
informació rebuda 

Major que: 6 7,5     

17 

Grau de satisfacció del 
professorat per les 
relacions amb la resta del 
professorat 

Major que: 6 7,5     

18 
Grau de satisfacció del 
professorat per la seva 
identificació amb el centre 

Major que: 6 7,5     

19 
Grau de satisfacció del 
professorat pel resultats 
assolits per l'alumnat 

Major que: 6 7     

20 

Grau de satisfacció del 
professorat pel 
funcionament de les 
activitats extraescolars 

Major que: 6 7     

21 
Grau de satisfacció del 
professorat global pel 
funcionament del centre 

Major que: 6 7,5     

        
 
 
 
Montserrat Vallés Grau 
 
Salou, 27 de maig de 2014 
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