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1. Ressenya històrica 
  

 
Per tal d’entendre l’escenari actual cal pensar d’on venim, el centre es va crear el curs 1979-1980 a 

partir de professionals i ensenyaments sorgits de l’actual Institut Esteve Terradas. Va rebre el nom 

d’IFP Cornellà-2 i s’ubicà a les antigues instal·lacions de la fàbrica “Tubos Bonna” al barri del Pedró 

de Cornellà. El 1983 li va ser concedit el nom del poeta Miquel Martí i Pol després d’una campanya 

interna i externa de recerca d’un nom més particular d’acord amb el seu projecte educatiu. A partir 

del mes de desembre del curs 1986-1987 l’institut es va ubicar als edificis actuals al barri Riera. El 

gener de 2011 el centre es va ampliar amb la construcció d’un edifici annex. 

 

L’alumnat és majoritàriament de classe mitjana-baixa i la proporció d’alumnat immigrant al nivell 

obligatori està vivint ara un procés d’estancament, no així a nivell post-obligatori on ha augmentat 

considerablement. 

 

L’alumnat d’ESO procedeix bàsicament de les escoles adscrites (Escola Abat Oliba, Escola Anselm 

Clavé, Escola L’Areny, Escola Dolors Almeda, Escola Martinet i Escola Suris). L’alumnat de 

Batxillerat pràcticament és de promoció interna i l’alumnat de Cicles Formatius, CAS i PFI, prové 

del propi centre, de la ciutat, de la comarca i, fins i tot, de la resta de Catalunya, ja que tenim cicles 

d’abast nacional.  

 

Aquests darrers cursos el percentatge d’alumnat amb necessitats educatives especials (NESE) 

s’ha mantingut sobre la mitjana de Catalunya i l’alumnat amb necessitats socials i culturals 

desfavorides (NSCD) ha repuntat en els anys de crisi, tot i que sembla que aquest últim està per 

sota de la mitjana del país (dades dels indicadors). 
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2. Entorn actual. 
  

 
A partir d’aquest curs 2018-2019 s’estan impartint cinc línies a primer d’ESO, i quatre a la resta de 

nivells d’ESO, dues línies de Batxillerat (oferim les modalitats de ciències, tecnològic, humanístic, 

social i Batxibac), Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de les famílies de Formació 

Professional d’Electricitat i Electrònica (Sistemes Electrotècnics i Automàtics de Grau Superior i 

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques de Grau Mitjà), Fusta, Moble i Suro (Disseny i Moblament, 

perfil Construccions Efímeres i Decorats de Grau Superior en modalitat DUAL, i Fusteria i Moble de 

Grau Mitjà) i Sanitat (Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, Laboratori Clínic i Biomèdic, Salut 

Ambiental de Grau Superior, Cures Auxiliars d’Infermeria i Farmàcia i Parafarmàcia de Grau Mitjà). 

A l’Institut s’imparteix també el curs de Preparació per l‘Accés a cicles de Grau Superior (CPAGS) i 

un Programa de Formació i Inserció (PFI) de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) de 

l’especialitat d’Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles. 

 
D’altra banda, el centre participa en les convocatòries anuals de proves lliures d’obtenció de títols 

de Cures Auxiliars d’Infermeria. També disposem d’un Programa de Diversificació Curricular (PDC), 

de mitja Aula d’Acollida, així com d’una Unitat de Suport i Escolarització Educativa (SIEI). L’Institut 

és el centre de referència d’escolarització d’alumnat amb deficiència auditiva dels Serveis 

Territorials d’Educació del Baix Llobregat. 

 

Pel que fa al personal, hi treballem 110 professionals de l’ensenyament, 6 de personal no docent i 2 

logopedes del Centre de Recursos Educatius per Deficients Auditius (CREDA) pel tractament de 

l’alumnat amb deficiències auditives dins el Projecte Específic de Suport Intensiu a l’Audició i el 

llenguatge. Per últim, una professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP). 



 
 
 
 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut Miquel Martí i Pol 
 
 

 

 

   
 

“Us proposo compartir el misteri dels ulls i del desig perquè no hi hagi 
entre vosaltres i jo cap reducte vedat a la tendresa…” (Miquel Martí i Pol) 

 
 

 

 Pàgina 4 

col·labora amb nosaltres de manera permanent i realitza una posta en comú setmanal amb l’equip 

directiu, psicopedagògic i orientador del centre. 

 

Durant els últims anys s’ha anat transformant el teixit industrial existent al voltant del nostre centre 

en un teixit de serveis. No obstant això el major grau d’inserció professional està a les dues famílies 

industrials, que per altra banda, són les més deficitàries pel que fa a la demanda.  

 

L’Institut forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQMC) des del curs 2008/2009, 

obtenint el certificat ISO9001 el curs 2011/2012, havent renovat la certificació el curs 2014/2015 i 

novament al curs 2017/2018 amb adaptació a la ISO 9001-2015. 

 

Actualment el centre és un referent pel que fa a la innovació educativa, està immers en projectes 

d’innovació com: 

 
• Implementació del Projecte de Lectura diària i del projecte ILEC per millorar la lectura 

comprensiva ensenyant estratègies de lectura i aplicar-les a les diferents àrees. 

• Participació en els projectes GEP i ERASMUS PLUS, 

• Implantació del Batxibac. 

• Treball per projectes i centres d’interès. 

• Programació, Treball i Avaluació per competències. 

• Impartició de matèries/ UF en anglès tant a ESO com a FP. 

• Participació al programa Let’s VET in English 

• Petició de participació al programa STEAMcat. 

• Petició de reconeixement de programa d’innovació en el treball globalitzat. 
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• Participació a la Xarxa de Competències Bàsiques. 

• Escola Verda: Dinamització del comitè mediambiental. 

I projectes que no estan reconeguts oficialment però que pensem són importants per l’acció 

tutorial: 

• Tutoria entre iguals: hem adaptat el programa TEI a la realitat del nostre centre. 

• APS: Pilotatge del programa d’Aprenentatge i Servei. 

• Dinamització dels patis: oferint activitats alternatives a l’hora de l’esbarjo. 

• Participació del professorat a jornades com l’STEM a l’espai, de robòtica, a Changing 

Education Together del MWC. 

 
3. Missió, Visió i Valors 
 
 Missió de l’institut  
  
És missió de l'Institut Miquel Martí i Pol impartir una educació integral i de qualitat en mitjans i 

professionals que fomenti els valors, les normes i les actituds que caracteritzen una societat plural, 

democràtica i solidària, tot partint de la nostra realitat com a centre cornellanenc i català, alhora que 

fem que l’alumnat, les famílies, les empreses, les institucions i l’equip humà del centre estimi 

d’institut, tot plegat amb la finalitat de contribuir a la integració social i laboral de l’alumnat. 

 
La visió de l’Institut 
 
L'Institut Miquel Martí i Pol vol esdevenir un centre educatiu d’excel·lència referent a la nostra ciutat 

i al nostre entorn. 

 
Valors de l'Institut 
 
Seran valors a treballar a l’institut: 
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1. El respecte a l’altre en l’ampli sentit de la paraula i fer que l’altre també ens respecti. Així 

mateix, respecte  pel medi ambient, per la natura i per tot l’entorn que ens envolta. 

2. La participació activa en la societat que ens ha tocat viure, tot fent servir els mitjans que 

aquesta ofereix i l’aportació de noves idees i solucions a la problemàtica social. Així mateix, 

la contribució amb propostes de noves vies de participació ciutadana. 

3. El foment de l’esperit de col·laboració tant pel que fa amb el nostre entorn com a d’altres 

realitats de l’entorn.  

4. La valoració de la feina ben feta i de l’esforç que implica assolir un objectiu. Alhora, la 

capacitat d’avaluació contínua del que s’ha fet per tal de millorar resultats. 

5. La defensa de la llengua i cultura catalanes fins a la seva plena normalització. 

 

4. Organització 
  
El centre s’organitza amb els següents departaments didàctics d’ESO i Batxillerat: 
 

Llengües (Catalana, Castellana, Llatí i Grec), Llengües estrangeres (Francès, Anglès i Alemany), 

Socials (Geografia i Història, Religió, Filosofia i Psicopedagogia), Matemàtiques (Matemàtiques i 

Economia), Ciències Naturals (Física i Química, Biologia i Geologia), Expressió (Educació Física, 

Música i Visual i Plàstica) i Tecnologia.  

  

I els següents Departaments de Formació Professional: 

Formació i Orientació Laboral; Fusta, Moble i Suro; Sanitat, i Electricitat-Electrònica.  
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El conjunt del professorat s’estructura en dos grans blocs: un bloc d’ESO-BATX-CAS i un altre bloc 

d’FP. Cada bloc tracta temes relacionats als seus ensenyaments i coordina actuacions generals de 

funcionament. 

 

La Comissió pedagògica està formada pels Caps de Departaments i Coordinador de l’ESO i 

Batxillerat, i es defineix com un òrgan de discussió de temes pedagògics i elaboració de propostes 

per trametre a les diferents instàncies de l’institut (Equips docents, Departaments, Equip directiu, 

Claustre, etc.). 

 

La Comissió pedagògica, per motius funcionals i organitzatius, està dividida en dues seccions, una 

per cadascú dels blocs de l’apartat anterior. Els temes que afectin a un àmbit comú es decidiran a 

les reunions conjuntes que se celebraran de manera ordinària quan s’estimi necessari.  

 

Els equips docents, pilar bàsic d’organització, que agrupen professorat del mateix nivell o Cicle 

Formatiu són els que tenen informació més propera de l’alumnat al marge dels tutors/es de grup, i 

prenen coordinadament decisions relacionades amb: criteris d’avaluació, criteris d’harmonització, 

resolució de conflictes i distribució curricular a CCFF.  

 

A la comissió de Convivència i resolució de conflictes la mediació ha estat fins ara el sistema 

alternatiu de resolució de conflictes a l’Institut. És la intervenció no obligatòria d’una tercera 

persona, que ajuda els membres de la comunitat escolar confrontats a resoldre els seus problemes. 

Es basa en el principi “win to win” i es planteja pels conflictes que no revesteixin una gravetat 

extrema i no precisin d’una actuació immediata. La mediació s’ha vist transformada i en 

col·laboració amb l’Ajuntament participem activament al projecte XAJI (projecte de mediació en 
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conflictes de gènere). El diàleg és molt important a l’institut i es potencia en tots els àmbits (tutories, 

entre iguals, professorat-alumnat, entre el professorat) 

 

L’Institut disposa d’una coordinació de Formació Professional i d’un equip de tutors/es de FCT que 

són el pont amb el món productiu i de serveis, al que dirigim els nostres Auxiliars, Tècnics/ques i 

Tècnics/ques Superiors quan finalitzen la seva formació. L’Equip directiu facilita el “feedback” entre 

l’Institut i el món productiu i de serveis que ens dóna suport en la formació i inserció del nostre 

alumnat de Formació Professional.  

 

El centre disposa d’una Associació de Mares i Pares d’alumnes, força dinàmica els darrers cursos, 

que actualment es troba en un procés de renovació. L’Equip directiu facilita la participació de les 

famílies en les activitats de la vida del centre a través de l’esmentada associació, així el Centre i 

l’AMPA planifiquen conjuntament diferents activitats com a escola verda (reciclatge d’oli, instal·lació 

de nius per aus, accés al centre en bicicleta…) i organitzen les activitats extraescolars. A més, 

l’AMPA col·labora a les diferents festes escolars que es celebren a l’institut (Nadal, Carnestoltes, 

Sant Jordi, Graduació i d’altres). 

 

En col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el centre organitza diferents activitats 

pedagògiques i de promoció dels nostres ensenyaments (Teatre, Fent Ponts, APROPA, PDC i 

d’altres) 

Finalment, importantíssim, el claustre és la reunió de tot el professorat del centre on es pacten les 

línies pedagògiques i organitzatives del centre comptant, a més a més, amb la resta d’atribucions 

que li confereix la LEC. 

 
El centre s’organitza com mostra el següent organigrama
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5. Referents i punt de partida 

  
Per tal de realitzar, valorar i objectivar el projecte de direcció caldrà considerar l’estat de les 

accions procedents de revisions per la direcció anterior a la presentació del mateix, a partir 

del projecte de direcció anterior i de les MGA i PGA dels darrers cursos, a tall d’exemple 

tenim els índex de promoció del darrers cursos  

ESO JUNY 2018 
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ESO SETEMBRE 2018 
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BATX. JUNY 2018  
 

 

 
BATX. SETEMBRE 2018 
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PROMOCIÓ i GRADUATS CFGM 
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PROMOCIÓ i GRADUATS CFGS  
 

 
 

4.1. Cal tenir en compte els canvis en les qüestions internes i externes que són 

significatius pel centre, els més significatius serien: 
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4.1.1. La modificació dels requisits d’accés a grau superior a partir d’un títol de grau 

mitjà sense necessitat del curs d’accés o prova. Pot afectar a la preinscripció 

i a resultats de promoció. 

4.1.2. També es presenta un canvi important en la composició del professorat 

d’ESO i BATX, amb la previsió d’una mica més d’un terç de professorat de 

nova incorporació, degut al procés selectiu que s’ha portat a terme i al 

concurs de trasllats actualment en marxa. 

4.1.3. Canvi organitzatiu motivat pel creixement d’una línia a primer d’ESO. 

4.1.4. Un canvi a tenir molt en compte és també la nova ordre d’avaluació 

competencial a l’ESO. 

4.2. La informació sobre l’acompliment i l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, 

entre d’altres: 

4.2.1. La satisfacció de la comunitat educativa. 

4.2.2. El grau en que s’han complert els objectius de qualitat. 

4.2.3. L’acompliment del procés i la conformitat dels productes i serveis 

4.2.4. Els indicadors d’inspecció i de les competències bàsiques per poder fer 

comparativa entre centres i saber com estem respecte a la resta d’instituts 

del nostre entorn i del mateix grau de complexitat. 

4.2.5. Les no conformitats i les accions correctives del PQiMC 

4.2.6. Els resultats de les auditories 

4.3. L’adequació actual dels recursos i els espais. 

4.3.1. La planificació de les despeses a través del pressupost, el qual s’ha de 

complir sense desviacions significatives, podent-se garantir el funcionament 

correcte del centre, realitzar les activitats normals del centre i realitzar, en la 
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mesura de les possibilitats, inversions destinades a millorar les instal·lacions i 

equipaments del centre.  

4.3.2. Per aquelles despeses que no es poden afrontar per depassar l’assignació 

del centre caldrà sol·licitar al Departament d’Educació dotació econòmica per 

tal que puguin ser portades a terme (renovació finestres, actualització 

sistema de calefacció, maquinària específica d’especialitats industrials…) 

4.4. Las previsions estadístiques a nivell municipal i del Departament d’Educació sobre el 

creixement de l’alumnat els propers cursos. 

4.5. El grau d’acceptació -demanda de places- que el centre ha tingut els darrers cursos. 

4.6. Una altra font important d’informació de referència han de ser les entrevistes amb 

tots els membres de la comunitat educativa i amb una representació de les escoles, 

entitats i empreses vinculades al centre, que ens pugui aportar informació sobre 

expectatives i inquietuds envers la seva implicació amb el mateix, bàsicament. 

4.6.1. Els membres del claustre intentant cobrir totes les sensibilitats que hi 

conviuen. 

4.6.2. Els pares implicats a l’AMPA i si és possible, algun dels que no s’impliquen. 

4.6.3. Les empreses i institucions que col·laboren a la formació del nostre alumnat. 

4.6.4. Les escoles de primària per tal de mantenir i intensificar, si cal, la 

col·laboració en el traspàs d’informació i metodologia, que ja existeix a la 

comissió Primària-Secundària. 

4.6.5. L’Ajuntament mitjançant els organismes municipals que tenen a veure amb 

l’educació, la cultura o d’altres que puguin aportar valor al centre. 

4.6.6. La Inspecció educativa. 
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4.7. Una eina important que ens aportarà informació sobre on estem serà l’anàlisi de 

dades mitjançant un DAFO confeccionat amb tota la informació recollida mitjançant 

l’estudi del centre i el entorn i la informació recollida als punts anteriors i el quadre 

resum QCI-R del PQiMC. 
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AMENACES 

A1 - L’institut incentiva la formació del professorat en noves tecnologies i inverteix en manteniment, 

millora i previsió de futur de la infraestructura que ha de suportar-la. 

A2 - Pel que fa als hàbits, s’ha treballat al pla d’acció tutorial i pel que fa a la formació, es fan grups 

flexibles i es genera un grup més a 1r d’ESO. 

A3 - Arran de les nostres demandes, la companyia de telefonia ha portat la fibra òptica al centre. 

A4 - S’han gestionat ajuts de llibres i material per a alumnat amb problemes econòmics. També 

s’han donat facilitats de pagaments per a les diferents activitats del centre. 

A5 - A partir de la LOE i LOMCE s’ha procedit a modificar el currículum d’ESO, BTX i CF. Aquest 

procés encara continua. 

A6 - S’ha incrementat la difusió dels nostres ensenyaments a la resta de centres, especialment del 

nostre territori, incidint a facilitar informació a orientadors i AMPAS. També s’ha incrementat la 

difusió als ajuntaments de la zona. A més, el centre participa a les trobades sobre FP que 

s’organitzen al nostre entorn. 

FORTALESES 

F1 - L’institut porta a terme un pla continu de renovació del maquinari informàtic. 

F2 - Es manté aquest clima de bon ambient com demostren les enquestes de satisfacció. 

F3 - Mantenim la bona organització i gestió del centre com demostren les enquestes de satisfacció. 
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F4 - Es manté el bon nivell d’atenció a la diversitat, incrementat amb l’arribada de nous 

professionals al centre. 

F5 - Mantenim l’oferta educativa del centre i s’incrementa el nombre de grups a l’ESO 

F6 - Es manté la dinàmica de col·laboració amb organismes i empreses. 

F7 - El professorat continua treballant en el treball competencial i consolidarem el treball per 

projectes i competències. 

F8 - El grau d’inserció de l’alumnat a l’FP continua sent molt satisfactori, principalment a les 

especialitats industrials. 

OPORTUNITATS 

O1 - Fem servir el teixit industrial i de serveis de l’entorn (empreses, institucions, equipaments, 

instal·lacions esportives….). 

O2 - Aprofitem la pluralitat cultural pel desenvolupament de diferents activitats al llarg del curs 

(diada de la pau, viatges, jocs, menjars……). 

O3 - L’entorn de serveis que ens envolta continua sent un element important per atraure alumnat al 

centre. 

O4 - La imatge del centre ha evolucionat positivament i es veu reflectit en la preinscripció, matrícula 

i increment de grups.. 

O5 - El centre participa en les possibilitats que ofereix l’entorn per millorar la formació de l’alumnat 

(convocatòries municipals, anglès, piscina, robòtica i d’altres). 

O6 - Ha augmentat la matrícula d’alumnat que vol millorar la seva formació professional. 

DEBILITATS 

D1 - S’han posat en marxa equips de millora per treballar la interdisciplinarietat. 

D2 - Ha millorat amb la posada en marxa de l’aplicació iEducació i actualització del web del centre i 

l’esforç de comunicació que es realitza des del centre però encara resta molt per fer. 
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D3 - S’han fet actuacions per reduir despeses de manteniment, però encara són un capítol 

important en l’economia del centre. 

D4 - De moment, no hem pogut aconseguir les actuacions previstes per part del Departament 

d’Educació de millora d’equipaments i instal·lacions del centre, però tot sembla indicar que aquest 

curs 18/19 es farà una forta actuació en instal·lacions. 

D5  - Es fan actuacions, però cal incrementar l’oferta i participació del professorat. 

D6 - Malgrat una lleugera millora, cal continuar treballant el tema i aconseguir un major 

aprofitament de l’estructura TAC del centre. 
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6. Objectius 
 
 

Amb aquesta realitat i aquests posicionaments hem de fer possible l’aconseguiment dels 

objectius que ens proposem per al nostre període de Direcció i que són bàsicament els 

següents: 

1. Millorar els resultats educatius. 

1.1 Millorar la competència lectora comprensiva 

1.2 Millorar la competència de l’alumnat en llengües estrangeres 

1.3 Millorar la competència escrita 

1.4 Implantar noves metodologies i recursos pedagògics 

1.5 Millorar les competències professionals de l’alumnat 

1.6 Potenciar l’àmbit STEAM al centre 

2. Millorar la cohesió social. 

2.1 Continuar millorant l’acció tutorial 

2.2 Millorar el clima escolar 

2.3 Reduir l’abandonament a CFGM  

2.4 Fomentar la igualtat de gènere de l’alumnat a les especialitats industrials i de 

serveis. 

3. Millorar la confiança dels grups d’interès. 

3.1 Mantenir i millorar la projecció del centre a l’entorn 

3.2 Millorar les instal·lacions del centre 

3.3 Mantenir el model d’escola sostenible 
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7. Definició d’Objectius operatius  i activitats 

 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 1 Millorar els resultats educatius 

Període :  
 
2019/2023 
  

Característiques de Qualitat : 
L’objectiu serà de qualitat si augmentem el percentatge d'alumnat del centre que supera el curs 
INDICADORS: 
Alumnat que supera el curs 
Alumnat que es gradua 
 

Valor Inicial   Valor Final Índex Millora 
80% 85% 1,062 
68% 75% 1,102 

RESPONSABLE ACTIVITAT  DE L’OBJECTIU : Director 
  
 
 
 

ESTRATÈGIES 

1.1 Millora de la competència lectora comprensiva. 
1.2 Millora de la competència de l’alumnat en llengües estrangeres. 
1.3 Millora de la competència escrita. 
1.4 Implantació de noves metodologies i recursos pedagògics. 
1.5 Millora de les competències professionals de l’alumnat 
 
 
 
 
 

Objectiu operatiu  i activitats  1 2 
 
3 4 

Objectiu 1.1 Millorar la competència lectora comprensiva 
Indicador % alumnat en franja mitja alta i alta CB  

 
Valor Inicial: 

63,7 
Valor Final: 

67 
Índex Millora: 
1,051 

 Activitat Responsable 1 2 3 4 
1.1.1 Manteniment de l’hora de lectura.  Director     
1.1.2 Dinamització de la biblioteca escolar. Coordinador 

Biblioteca     

1.1.3 Treball transversal de lectura comprensiva a les diferents 
àrees.  

Coordinadora 
pedagògica     

1.1.4 Participació del programa Erasmus K2 amb l’objectiu 
principal: Comprensió Lectora 

Coordinador/a 
Erasmus     
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Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 1.2 Millorar la competència de l’alumnat en llengües estrangeres 
Indicadors 
 
 

 

Nota Mitjana llengua estrangera a les 
CB de 4t d’ESO 

V. Inicial : 
. 

6,12 

V. Final 
 

6,85 

Índex Millora: 
 

1,119 
Nota Mitjana del mòdul d’anglès a 
CFGM LOE  

5,73 6,5 1,134 

 Activitat Responsable 1 2 3 4 
1.2.1 
 
 

Ús instrumental de l'anglès en activitats del centre.  Coordinadora 
Pedagògica / Cap 
d’estudis FP 

    

1.2.2 Participació en els projectes GEP i ERASMUS PLUS,  Coordinació 
pedagògica/Cap 
d’estudis FP 

    

1.2.3 Consolidació del Batxibac. Director     
1.2.4 Ampliació de l’oferta de matèries que fan servir recursos en 

anglès. 
Coordinadora 
Pedagògica     

 
 
 

Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 1.3  Millorar la competència escrita 
Indicador  % alumnat en franja mitja alta i alta CB  

 
V. Inicial : 

60,73 
 

V. Final 
65 

Índex Millora: 
1.070 

 
 Activitat Responsable 1 2 3 4 
1.3.1 Harmonització criteris presentació d’informació de l’alumnat 

(lliurament de projectes, treballs, crèdits de síntesi, treballs 
de recerca, Mòduls de Projectes, etc.). 

Caps de Departaments 
    

1.3.2 Planificació hora periòdica d’escriptura, junt amb l’hora de 
lectura. 

Coordinadora 
pedagògica     

1.3.3 Dinamització de la biblioteca escolar. Coordinador biblioteca:     
 
 
 

Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 1.4  1.1 Implantar noves metodologies i recursos pedagògics 
 

Indicador  índex de projectes encetats sobre el 
total planificat 
 

V. Inicial : 
. 

0,71 

V. Final 
 

0,80 

Índex Millora: 
 

1,126 

 Activitat Responsable 1 2 3 4 
1.4.1 Treball per projectes i centres d’interès. 

. 
Coordinadora 
pedagògica     
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1.4.2 Implantació de l’avaluació per competències. Coordinadora 
pedagògica     

1.4.3 Creació de noves estructures organitzatives i 
pedagògiques i definició de funcions (Coordinacions). 

Director      

1.4.5 Foment de l’ús d’eines tecnològiques de suport i 
d’aprenentatge (classroom, sites, etc). 

Coordinadora 
pedagògica / Cap 
d’estudis FP 

    

1.4.6 Dinamització de cursos per al professorat sobre noves 
metodologies. 
 

Coordinadora 
pedagògica / Cap 
d’estudis FP 

    

1.4.7 Actualització permanent de la infraestructura TIC Administrador / 
Coordinador 
Informàtica 

    

 
 

Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 1.5   Millorar les competències professionals de l’alumnat. 
Indicador  índex d’alumnat amb nota de FCT 

superior a APTE (Bé/Bona) 
 

V. Inicial : 
. 

0.79 

V. Final 
 

0,85 

Índex Millora: 
 

1,075 

 Activitat Responsable 1 2 3 4 
1.5.1 Introducció de canvis metodològics a cicles de GM. Cap d’estudis FP     
1.4.2 Realització de pràctiques amb procediments tecnològics 

actualitzats. 
Caps de 
Departaments     

1.4.3 Potenciació de la interacció empresa-institut  Coordinadora d’FP     
 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 2 Millorar la cohesió social 

Període :  
 
2019/2023 
  

Característiques de Qualitat : 

L’objectiu serà de qualitat si reduïm el nombre d'incidències.     

INDICADOR: 
Nombre d’incidències 

V. Inicial : 
. 

92 

V. Final 
 

70 

Índex Millora: 
 

1,31 
RESPONSABLE ACTIVITAT DE L’OBJECTIU : Equip Directiu 
 
 

ESTRATÈGIES 

2.1 Millora de l’acció tutorial.  
2.2 Millora del clima escolar. 
2.3 Reducció de l’abandonament a CFGM industrials. 
2.4 Foment de la igualtat de gènere de l’alumnat a les especialitats industrials i de serveis. 
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Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 2.1  Millorar l’acció tutorial 
1.2  

Indicador  Grau de satisfacció amb el PAT per part 
de professorat i alumnat. 

V. Inicial : 
. 

7,9 

V. Final 
 

8,5 

Índex Millora: 
 

1,075 
 Activitat Responsable 1 2 3 4 
2.1.1 Millora de la coordinació tutorial entre nivells i actualització 

del PAT. 
Cap d’estudis FP / 
Coordinadora 
Pedagògica 

    

2.1.2 Continuació del programa I-educació i implementació del 
Google education per afavorir contacte amb famílies i 
compartir recursos amb l’alumnat 

Caps d’estudis 
    

2.1.3 Sistematització del control i el seguiment per autocontrol, 
de les faltes d’assistència de l’alumnat post-obligatori. 

Caps d’estudis      

 
 
 
 

Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 2.2  Millorar el clima escolar 
Indicador  Percentatge d’actuacions resoltes 

satisfactòriament respecte del nombre 
d’actuacions requerides 

V. Inicial : 
. 

82 

V. Final 
 

90 

Índex Millora: 
 

1,097 

 Activitat Responsable 1 2 3 4 
2.2.1 Orientació individualitzada als alumnes amb risc de fracàs 

amb el suport de la psicopedagoga i la TIS.  
Equip Orientador / 
Tutors     

2.2.2 Orientació personalitzada a tot l'alumnat. Equip Orientador / 
Tutors/es     

2.2.3 Participació a campanyes que promouen la convivència i la 
participació social XAJI. 
 

Coordinació d’ESO 
    

2.2.4 Potenciació del consell de delegats i la participació de les 
famílies. 

Caps d’estudis i 
Coordinadora 
Pedagògica 

    

2.2.5 Implementació de les propostes fetes per la comissió 
d’Erasmus després de fer un Erasmus K1 (disciplina 
positiva, coresponsabilitat) 

Coordinadora 
Pedagògica     

2.2.6 Afavoriment del voluntariat de l’alumnat en el centre Coordinadora 
Pedagògica i Cap 
d’Estudis 
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Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 2. 3 Reduir l’abandonament a CFGM a 1r curs i potenciar la matrícula  
Indicador  Alumnes matriculats / alumnes avaluats V. Inicial : 

9,33 
V. Final 

.7,5 
 

Índex Millora: 
1,24 

 
 Activitat Responsable 1 2 3 4 
2.3.1 Informació als equips d’orientació d’altres centres del perfil 

dels nostres cicles formatius. 
Cap d’estudis FP     

2.3.2 Concreció de la informació que es dona a les portes 
obertes 

Cap d’estudis FP     

2.3.3 Informació als serveis d’ocupació de l’administració dels 
perfils professionals dels estudis del nostre centre 

Cap d’estudis FP     

 
 
 

Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 2.4 Fomentar la igualtat de gènere de a l’alumnat d’especialitats industrials i de serveis. 
Indicadors  Nombre de dones/nombre d’homes a 

especialitats industrials. 
V. Inicial : 

7% 
V. Final 

12% 
Índex Millora: 

1,714 

Nombre d’homes / de dones a 
especialitats de servei.  

12% 15% 1,25 

 Activitat Responsable 1 2 3 4 
2.4.1 Participació al programa STEAMcat Director      
2.4.2 Xerrada entre iguals a alumnat de ESO per part d’alumnat 

que no segueixen el patró dominant de gènere a les 
especialitats industrials o de serveis.  

Equip Orientador / 
Tutors     

 
   

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 3 Millorar la confiança dels grups d’interès 

Període :  
 
2019/2023 
  

Característiques de Qualitat:  

L’objectiu serà de qualitat si augmentem el grau de confiança.     

INDICADOR: 
Grau de satisfacció de la comunitat educativa 

V. Inicial : 
8,35 

V. Final 
8,75 

Índex Millora: 
1,047 

RESPONSABLE ACTIVITAT DE L’OBJECTIU : Equip Directiu 
 
 

ESTRATÈGIES 

3.1 Manteniment i millora de la projecció del centre a l’entorn 
 

3.2 Millora de les instal·lacions del centre 
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Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 3.1  Mantenir i millorar la projecció del centre a l’entorn 
 

Indicador  Places cobertes / Places ofertades  V. Inicial : 
1,094 

V. Final 
1,050 

Índex Millora: 
1,041 

 Activitat Responsable 1 2 3 4 
3.1.1 Participació en esdeveniments d’orientació a nivell 

municipal. 
Director / Equip 
Orientador     

3.1.2 Manteniment i ampliació de la xarxa d’empreses i entitats 
col·laboradores 

Director/Coordinadora 
FP     

3.1.3 Participació a les activitats compartides amb altres Centres 
(olimpíades Matemàtiques, proves cangur, setmana de la 
ciència, concursos nacionals i internacionals d’FP) 

Caps de Departament 
  

  

3.1.4 Millora de la comunicació de les activitats del centre a les 
famílies i de la projecció exterior (twitter, actualització de la 
pàgina web) 

Equip Directiu 
  

  

 
 
 
 

Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 3.2  Adequar les instal·lacions del centre al la nova realitat metodològica 
Indicadors  Nombre d’actuacions 

planificades/Nombre d’actuacions 
executades 

V. Inicial : 
. 

87 

V. Final 
 

92 

Índex Millora: 
 

0,94 

 Activitat Responsable 1 2 3 4 
3.2.1 Adequació de les aules a la nova realitat.  Equip Directiu     
3.2.3 Disminució  del soroll ambiental  Equip Directiu     
3.2.4 Actualització dels equipaments de les famílies 

professionals. 
 Equip Directiu     

 
 
 

Objectiu operatiu  i activitats  

Objectiu 3.3  Mantenir el model d’escola sostenible 
Indicador/s  Nombre d’actuacions 

planificades/Nombre d’actuacions 
executades 

V. Inicial : 
. 

67 

V. Final 
 

80 

Índex Millora: 
 

1,194 
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 Activitat Responsable 1 2 3 4 
3.3.1 Potenciació del reciclatge i reducció de residus Coordinador de 

sostenibilitat     

3.3.2 Participació a la xarxa d’escoles sostenibles Coordinador de 
sostenibilitat     

 
8. Avaluació. 

 
Els òrgans interns encarregats de la revisió i control dels objectius i per tant del present projecte 

són: 

Consell Escolar : és l’òrgan encarregat de valorar i revisar el conjunt d’objectius del centre. 

Equip directiu : és l’òrgan encarregat de la gestió de l’organització necessària per permetre assolir 

els objectius. Cada curs és realitzarà la revisió per la direcció de tots els objectius marcats a la PGA 

i de tot el sistema de gestió per processos. 

Claustre: haurà d’aprovar i valorar les propostes pedagògiques  

Blocs i Equips docents : s’encarregaran de valorar les iniciatives pedagògiques i organitzatives 

portades a terme dins l’àmbit dels seus estudis. 

Famílies i alumnat : per tal de millorar el funcionament general del centre seran recollides les 

valoracions de les famílies a l’enquesta de satisfacció anual, així com a la bústia de queixes i 

suggeriments. L’Equip Directiu serà l’encarregat de gestionar aquestes valoracions i emprendre les 

accions de millora corresponents. 

 

Externament, la revisió i el control del projecte de direcció el porten a terme: 

Inspecció educativa : a través de la MGA, la PGA,  les dades anuals de centre i l’AVALDIR  

Departament d Educació : a través dels indicadors de centre i les proves de competències 

bàsiques de 4t d’ESO i altres proves externes. 
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Empreses col·laboradores:  La opinió i aportacions de les empreses que col·laboren amb l’institut 

en la formació del nostre alumnat (FCT, PDC i altres), seran recollides a l’enquesta de satisfacció 

anual, així com a la bústia de queixes i suggeriments. 

 
 

 
9. Marc normatiu principal. 

 

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació - LOE.  

• Llei 12 2009, del 10 de juliol (Llei d’Educació de Catalunya - LEC), (DOGC 16-7-2009).  

• Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5-8-2010).  

• Decret 155/2010 de 2 de novembre, DOGC nº 5753, 11 novembre 2010 (Decret de la 

direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent).  

• Decret 39/2014, de 25 de març,  pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la 

provisió dels llocs de treball docents (Decret de plantilles). 

• ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els 

documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.  
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10. Motivació Personal. 
 

Bé, és difícil explicar perquè presento aquest projecte, partint de la base que tinc 58 anys, a 

vegades penso que portar 37 anys com a professor en aquest centre, 25 dels quals els he viscut 

des de la seva gestió, no és cap mèrit, més al contrari podria semblar un demèrit, no he tingut 

altres visions directes ni he conegut altres realitats, però si coneixeu el meu institut convindreu amb 

mi que no feia falta, totes les realitats estaven aquí.  

 

Donant voltes he arribat a la conclusió que el presento perquè és el meu Institut, és l’institut que ha 

fet que conegui infinitat d’alumnes i companys cadascun dels quals m’ha ensenyat alguna cosa, 

alguns d’ells, fins i tot, han après alguna cosa de mi, o això diuen per a conformar-me. 

 

És l’institut que m’estimo, és l’institut que ha format amics i veïns, és un institut complex, és un 

institut divers, és un institut inquiet, és un institut innovador, és un institut d’esperit jove, és un 

institut amb futur i és aquest futur el que em motiva. 

 

Vull que aquest institut continuï els seus projectes, els seus anhels, els seus reptes i vull col·laborar 

amb aquests, si alguna cosa he après durant aquest anys és que la feina d’educar, com tantes 

altres coses a la vida, et torna amb escreix el que li aportes i jo vull aportar una mica més, perquè 

aquest “Insti”  s’ho mereix. 

 
 


