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1. Introducció 

L‟Institut de Nàutica de Barcelona va iniciar la seva activitat docent el curs 

2015/2016. És un institut públic, de formació professional integrada, especialitzat 

exclusivament en el sector de la nàutica esportiva i d‟esbarjo, ubicat a la Barceloneta, en 

les instal·lacions del Port de Barcelona. 

  

Aquest centre es va crear gràcies a un conveni de col·laboració entre el Consorci 

d‟Educació de Barcelona, el Departament d‟Ensenyament i el Consorci El Far, i hereta i 

amplia l‟oferta dels ensenyaments nàutics i esportius de s‟impartien fins ara l‟Institut 

Rambla Prim. 

  

El Consorci El Far ens va aportar la seva llarga experiència en la formació i 

promoció del sector nàutic i ens va facilitar l‟ús de les seves instal·lacions per a ubicar la 

seu del nou institut i l‟Escola Drassana per al manteniment d‟embarcacions esportives i 

d‟esbarjo. 

  

L‟objectiu de l‟Institut de Nàutica de Barcelona és formar i qualificar els 

professionals del mar, amb les competències tècniques i actitudinals que requereix el 

sector de la nàutica esportiva i d‟esbarjo. S‟articularan itineraris formatius i professionals 

per orientar i acompanyar els alumnes i treballadors en el seu propi camí de promoció 

professional, a través de formació reglada, contínua i ocupacional. 

  

Disposem d‟una ubicació excel·lent a les instal·lacions del Port de Barcelona i 

volem aprofitar aquest avantatge per establir lligams amb empreses i els organismes del 

sector nàutic, promoure una intensa relació amb el món esportiu i professional, i poder 

tenir un paper clau en la dinamització i la competitivitat del Port de Barcelona. Tot això 

aportarà un valor afegit a la formació del nostre alumnat, tant en l‟àmbit tecnològic com 

en el de transmissió dels valors professionals, ja que facilitarà la incorporació de les 

novetats tecnològiques als currículums formatius. 

  

L‟elaboració del document de memòria de final de curs  és de rellevant 

importància, ja que aquest el quart curs en funcionament. És una eina de reflexió per al 

coneixement i la millora constant del servei educatiu que oferim al centre. És un 

document que recull la valoració del curs, on es concreta l‟assoliment dels objectius que 

ens vàrem plantejar a l‟inici i on expliquem les accions que, tot i no estar previstes, s‟han 

dut a terme per aprofitar les oportunitats que ens ha ofert el dia a dia. La memòria ens 

permet fer un balanç compartit del curs, tant al claustre com al Consell Escolar i així, 

poder fer propostes de millora per al curs vinent. 
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2. Objectius del curs   

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 Millorar la competència professional de l’alumnat 

OBJECTIU DE CENTRE 1.1 Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Suport personalitzat amb els professors 
per a millorar la pràctica docent 

Coordinador 
Pedagògic 

Nombre de docents atesos 

Formació interna als 
especialistes (15) 
Acompanyament de “sèniors” 
als professors nouvinguts (0) 

Tutories individualitzades Cap d‟Estudis 

Nombre tutories individualitzades 
i de reunions amb els pares. 
Satisfacció de l‟alumnat en l‟acció 
tutorial 

Reunions Pares (77) 
Individuals (265) 
Satisfacció de l‟alumnat en 
l‟acció tutorial (79%) 

Disseny de propostes didàctiques 
motivadores 

Cap d‟Estudis 
Enquesta de satisfacció de 
l‟Alumat respecte al professorat 
(pregunta 2) 

INB 84% 

Servei d‟orientació professional per al 
nostre alumnat. 

Coordinador 
Pedagògic 

Activar-ho 
S‟ha dissenyat però no 
implementat 

Suport a l‟alumnat 
Coordinador 
Pedagògic 

Activar-ho 
S‟ha dissenyat però no 
implementat 
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Propostes de millora per al curs 19/20: 

 
Es continuarà fent formació per al professorat especialista, s‟afegirà enquesta de satisfacció com a indicador. 
Tutories: Malgrat que els indicadors ens indiquen que OK, decidim realitzar hores de tutoria setmanal a tot l‟alumnat del centre, que 
tot i que es va retirar la proposta de dual de la DGFPIERE que la contenia, decidim implementar-ho igualment 
El servei d‟orientació i de suport a l‟alumnat, s‟intentarà engegar aquest curs, en funció de les hores lectives disponibles 
Es prioritza que es faci suport a 1r de matí de vaixells.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 Millorar la competència professional de l’alumnat 

OBJECTIU DE CENTRE 1.2 
Establir l’aprenentatge competencial i integral com a eix vertebrador 
dels ensenyaments 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Disseny de propostes didàctiques 
motivadores 

Cap d‟Estudis 
Enquesta de satisfacció de 
l‟Alumat respecte al professorat 
(pregunta 2) 

INB 84% 
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Impulsar l‟aprenentatge competencial i 
integrador 

Director 

Indicador 1.2.1 Mòduls que 
utilitzen metodologies ABP o 
integradores  
Indicador 1.2.2 Professorat 
format/participant en aquestes 
metodologies. 

20 Mòduls de FP (-2) 
7 Mòduls de Esp (+2) 

 
 

12+7 (+7) professors  que han 
aplicat ABP 

Participació dintre de la xarxa Activa FP 
del Departament d‟Ensenyament 

Coordinador 
Pedagògic 

Nombre de projectes 
implementats 
Creació grup de treball 
metodologies innovadores 

- (no tenen sentit ara 
aquests indicadors) 

S‟ha assolit l‟acompanyament 
de la xarxa  

 
 

 
 
Propostes de millora per al curs 19/20: 
 
Disseny (homogeni del mètode), l‟esquema, de la documentació i de la avaluació dels projectes (a afegir per al proper curs) 
Creació de grup de treball/objectiu per a desenvolupar el mètode ABP al centre 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 Millorar la competència professional de l’alumnat 

OBJECTIU DE CENTRE 1.3 Promoure l’anglès en els estudis 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Impulsar l‟anglès en els diferents mòduls 
dels estudis 

Coordinador 
lingüístic i 
programes 
europeus 

1.3.1 Mòduls que inclouen 
activitats en llengua anglesa.  
1.3.2 Professorat que té el B2 
del marc europeu 

21 Mòduls ( 16 vaixells , 5 
esports) (+15) 
10 profes el B2 (7 vaixells, 3 
esports)  (+2) 

Actuacions externes amb llengua 
anglesa a l‟alumnat 

Nombre d‟actuacions realitzades 
Erasmus (2) 
K2 (5) 
English tools (10) 

Actuacions externes amb llengua 
anglesa als docents 

Formacions rebudes, cursos, 
seminaris,... 

Erasmus professorat (2) 
Professor acompanyant (2) 
K2 (3) 
Cursos CLIL(3) 

Actuacions internes amb llengua anglesa  
Hores grups de conversa del 
professorat 

0 hores 

Creació grup d‟impulsió de l‟anglès. 

Nombre de projectes i/o 
propostes didàctiques 

Nombre de comunicacions al 
professorat sobre formació i 
beques en llengua anglesa 
(mails) 

 

Actuacions: 2 
Mails: més de 4 
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Propostes de millora per al curs 19/20: 

Incrementar 1 mobilitat per a GM, donat el nombre d‟alumnes de GM i empreses sol·licitants. 
Tancament del KA2 amb el viatge a França amb alumnes i mirar d‟involucrar-nos en un altre projecte internacional 
Grup impulsor (objectiu) d‟anglès 
En la primera activitat, els mòduls en anglès a esports és molt baix. Incrementar les hores en anglès en esports, i que vingui 
professorat amb la formació mínima requerida. 
Com a escenari, promovem que en tots els mòduls hi hagi un mínim de 5h de “coses que passen amb anglès” i en alguns 
mòduls (mínim un per grup) el docent faci una activitat d‟EA íntegrament amb anglès. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 Millorar la competència professional de l’alumnat 

OBJECTIU DE CENTRE 1.4 
Promoure que el personal del centre realitzi estades en empreses o 
institucions d’altres països 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Contactar amb empreses i institucions 
per a mirar d‟aconseguir estades al 
estranger 

Cap d‟Estudis 
Nombre d‟empreses i institucions 
contactades 

 10 (6 esports, 4 vaixells) 

Realitzar estades a l‟estranger per part 
de alumnat i docents 

Cap d‟Estudis Nombre d‟estades 
Alumnes 4 
Professorat 2+2 

 
Propostes de millora per al curs 19/20: 
Augmentar contacte empreses amb mobilitat viable 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 Millorar la competència professional de l’alumnat 

OBJECTIU DE CENTRE 1.5 Satisfacció de l’alumnat amb el centre 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Demanar l‟opinió a l‟alumnat sobre la 
seva satisfacció 

Cap d‟Estudis 
1.5.1 Satisfacció global de 
l‟alumnat amb el centre  

 

Satisfacció a FP = 93% 
Satisfacció a Esp = 90% 
Satisfacció a PFI= 80% 
Global INB: 90% 

Reunions personalitzades amb el 
professorat respecte els resultats de la 
satisfacció dels alumnes 

Director Nombre de reunions realitzades 

15 reunions. Les reunions amb 
els professors per part del 
director, s‟han realitzat de forma 
individual per a analitzar 
resultats, i acordar 
compromisos de millora per a 
aquells docents que han tingut 
una puntuació significativament 
baixa. 

Creació del grup de treball de Bones 
Pràctiques 

Coordinador 
Pedagògic 

Nombre de “trobades” realitzades 
(model, setmana blava, bones 
pràctiques,...) 

14 reunions 
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Propostes de millora per al curs 19/20: 

 
Implantar el servei d‟orientació i les classes de reforç per l‟alumnat que ho sol·liciti.  
Reforçar l‟acompanyament als tutors 

 
 
 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 
Fer de l’institut un centre de referència en la nàutica esportiva i 
d’esbarjo 

OBJECTIU DE CENTRE 2.1 
Creació i consolidació del centre: Creació dels procediments i 
documents de treball 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Creació i actualització dels procediments 
i documents de treball 

Coordinador de 
qualitat 

Procediments i documents de 
funcionament del centre 
documentats i aprovats  

Creació de nous procediments 
(homologació de proveïdors, 
etc.) i DAFO‟s 

 
Propostes de millora per al curs 19/20: 

 
Continuar la creació dels procediments necessaris 

 

Annex 1. Enquestes de satisfacció 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 
Fer de l’institut un centre de referència en la nàutica esportiva i 
d’esbarjo 

OBJECTIU DE CENTRE 2.2 
Potenciar la implantació a l’institut el sistema de qualitat i millora 
contínua 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Completar la gestió per processos 
d‟acord amb el mapa i fitxes de procés. 

Coordinador 
de qualitat 

Procediments i documents de 
funcionament de centre 
documentats i aprovats 
 

Nombre de no-conformitats en 
les auditories internes o externes 
realitzades 
 

Certificació ISO 9000:2015 
consolidació i millora a través de 
les xarxes Q i E 
 

 

Mapa desenvolupat i fitxes 
desenvolupades 

Planificar i realitzar auditories internes i 
externes del sistema de gestió del centre 
(segons la metodologia de la xarxa Q3) 

Auditoria de seguiment 
planificada i realitzada 
satisfactòriament. Cap No 
conformitats, únicament 
observacions. 

Resoldre les No conformitat i les 
propostes de millora de la auditoria 
interna i externa 

 

Continuació Certificació ISO 
9000:2015  

Revisar indicadors associats amb aquest 
objectiu 

Nombre de indicadors revisats Cap 

 
Propostes de millora per al curs 19/20: 

 
Modificar el mapa de processos indicadors i simplificar-los 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 
Fer de l’institut un centre de referència en la nàutica esportiva i 
d’esbarjo 

OBJECTIU DE CENTRE 2.3 
Establir convenis i acords de col·laboració amb l’entorn sectorial i 
l’administració 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Reunions o acords amb empreses o 
institucions 

Coordinador FP 
Nombre d‟empreses que han 
acollit alumnes (dual o FCT) 
durant aquest curs 

144 empreses 

Establir convenis amb empreses o 
institucions 

Coordinador FP / 
Director 

Nombre de convenis de dual 
Nombre de convenis 

28 convenis de dual 
11 convenis actius 

Participar en xarxes, grups de treball o 
activitats amb l‟administració local, 
educativa, o sectorial 

Director 

Nombre de xarxes, grups de 
treball o activitats amb 
l‟administració local, educativa, o 
sectorial 

En participem activament en 6 
(Activa FP, Qualitat, Dual,  
Mobilitat, Proa a la mar, , 
Barcelona Navega) 

 
Propostes de millora curs 19/20: 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 
Fer de l’institut un centre de referència en la nàutica esportiva i 
d’esbarjo 

OBJECTIU DE CENTRE 2.4 
Assolir la progressiva integració dels subsistemes de formació 
professional 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Analitzar demandes dels sector 
professional 

Director Nombre de cicles formatius, 
adaptacions curriculars o 
qualificacions professionals en 
estudi o en desenvolupament 

 
Itineraris treballats 

1  (TSEAS a platja) 
 

Participar en grup de treball per a 
establir diferents itineraris formatius 

Director 

Taula dels sectors 
professionals marítim 
(Fundació BCN FP) 
Perfils professionals de la 
Barceloneta (Proa a la Mar) 

Realització d‟activitats formatives no 
reglades 

Director 
Nombre d‟activitats formatives no 
reglades impartides 

9 cursos: B. Activa, Exit, MMB 
(5) i Oficis de la ciutat (2)  

Director 
Hores d‟activitats formatives no 
reglades impartides 

350h 

 
Propostes de millora per al curs 19/20: 
Posicionar-nos com a futur centre integrat de FP, segons la llei de FP  
Participació  en el Grup de Treball de Formació i Ocupació del Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 Millorar l’ocupabilitat de l’alumnat 

OBJECTIU DE CENTRE 3.1 
Facilitat la transició entre l’etapa acadèmica i la incorporació al mon 
laboral de l’alumnat 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Formació complementària ofertada als 
alumnes 

Director Nombre de cursos 

3 Formació bàsica 
1 Mariner de pont 
3 SVB i DEA 
2 ASI (I) (II) 

Participar en activitats (conferències,..) 
relacionades amb la promoció 
professional 

Director 
Nombre d‟activitats 
(conferències,..) relacionades 
amb la promoció professional 

Setmana Blava 
FP Empren 

 
Propostes de millora per al curs 19/20: 
 
Crearem el servei d‟orientació professional al alumnat 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 Millorar l’ocupabilitat de l’alumnat 

OBJECTIU DE CENTRE 3.2 
Identificar i definir els perfils professionals del sector en clau de 
competències professionals 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Disseny del mapa de perfils 
professionals * 

Director 
Nombre de perfils professionals 
identificats i definits. 

8+4 (els de Manteniment de 
vaixells i iniciat els de esports) 

 
Propostes de millora per al curs 19/20: 
Treballar en la marinització dels oficis a la Taula amb el Port. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 Millorar l’ocupabilitat de l’alumnat 

OBJECTIU DE CENTRE 3.3 Incrementar la qualitat i quantitat de les pràctiques en empreses 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Incrementar la formació dels tutors de 
pràctiques en empresa 

Coord.FP 
Nombre de cursos 
Ratio docents formats respecte el 
total  

11 cursos 
(19/29) 65% 

Realització d‟enquestes de satisfacció a 
alumnes 

Coord.FP 
Satisfacció de l‟alumnat amb 
l‟estada a l„empresa  

 
89% de 77 valoracions 

Realització d‟enquestes de satisfacció a 
empreses 

Coord. FP 
Satisfacció de les empreses amb 
les FCT/Dual 

FCT: 88% de 132 valoracions 
Dual: 85% de 9 valoracions 

Reunions del coordinador  amb 
empreses per incrementar el nombre 
d‟alumnes en pràctiques 

 

Coord.FP 

3.3.3 Ratio d'alumnes proposats 
en dual 
3.3.4 Ratio d‟alumnes acceptats 
en Dual 
3.3.5 Ratio d‟alumnes que 
finalitzen Dual 

Proposats: 25% GM, 32% GS. 
Acceptats: 81% GM,  83% GS 
Finalitzats: 66% GM, 50% GS 

Realitzar tutoria d‟orientació previa a la 
DUAL i jornada de taula rodona amb ex-
alumnes. 

Coord. 
Pedagògic 

Nombre de tutories realitzades. 
Nombre d‟assistents a la taula 
rodona. 

 

9 Tutories a grup 
S‟ha fet una presentació 
d‟alumne 
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Propostes de millora per al curs 19/20: 
 
Aquest curs volem afegir una taula rodona amb els alumnes de EASE Platja que hagin fet el primer estiu de dual, per als alumnes 
de 1r 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 Millorar l’ocupabilitat de l’alumnat 

OBJECTIU DE CENTRE 3.4 
Establir una borsa de treball per a l’alumnat, ex alumnat i sector en 
general 

Activitats Responsable Indicadors / referents Grau d’assoliment 

Augmentar el nivell de participació  Coord.FP 

3.4.1 Alumnes i ex-alumnes 
registrats a la borsa de treball. 
3.4.2 Nombre d‟empreses 
registrades a la borsa de treball 
3.4.3 Nombre d‟ofertes creades 

- Alumnes registrats 111  
- Empreses 108 
- Ofertes 114 
(fins al 05-06-19 ) 

Incrementar promoció de la borsa i 
informació del seu funcionament. 

Coord. FP 

Nombre de comunicacions (web, 
xarxes socials, contacte directe, 
saló nàutic,...) Cap 

 
Propostes de millora per al curs 19/20: 
 
Cal comunicar millor el servei de borsa, tant a alumnat, empreses com docents 
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3. Indicadors 

 

El resultat dels indicadors de centre per al curs 18/19 han estat: 

 
Curs 18-19 

Codi Nom del indicador Accepta Objectiu Valor 

1.1.1 Relació d'UF aprovades/avaluades 60% 70% 77% 

1.1.2 Alumnes graduats 50% 60% 71% 

1.1.3 Abandonament d‟alumnes 30% 20% 19% 

1.2.1 Mòduls que utilitzen metodologies ABP o integradores 20% 25% 38% 

1.2.2 Professorat format/participant en metodologies ABP o integradores 20% 25% 66% 

1.2.3 Sortides amb alumnes 15 20 26% 

1.3.1 Mòduls que inclouen activitats en llengua anglesa 20% 30% 18% 

1.3.2 Professorat que té el B2 del marc europeu 50% 60% 35% 

1.4.1 Nombre d‟alumnes que han realitzat alguna estada l‟estranger 3 5 4 

1.4.2 Nombre d‟estades a l‟estranger del professorat 2 4 5 

1.4.3 Nombre de participacions en projectes europeus 5 10 8 

1.5.1 Satisfacció global de l‟alumnat amb el centre 64% 80% 82% 

1.5.2 Satisfacció global de l‟alumnat amb el professorat 64% 80% 86% 

2.1.1 
Procediments i documents de funcionament del centre documentats i 
aprovats 40% 70% 100% 

2.2.1 
Certificació ISO 9000:2015, consolidació i millora a través de les xarxes Q i 
E ---- ---- Sí 

2.2.2 Nombre de no-conformitats en les auditories internes o externes realitzades 5 3 3 

2.3.1 Nombre de convenis de col·laboració i acords vigents i actius 8 18 15 

2.3.2 
Nombre de xarxes, grups de treball o activitats amb l‟administració local, 
educativa, o sectorial 4 5 5 

2.4.1 
Nombre de cicles formatius, adaptacions curriculars o qualificacions 
professionals en estudi o en desenvolupament 2 3 2 

2.4.2 Nombre d‟activitats formatives no reglades impartides. 4 5 4 

2.4.3 Hores d‟activitats formatives no reglades impartides 200 250 150 

3.1.1 
Alumnes que treballen i/o estudien en el curs següent d‟acabar els seus 
estudis 75% 85% 87% 

3.1.2 
Nombre d‟activitats (conferències,..) amb alumnes relacionades amb la 
promoció professional 3 5 10 

3.2.1 Nombre de perfils professionals identificats i definits 4 6 12 
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3.3.1 Satisfacció de l‟alumnat amb l‟estada a l„empresa 6,0 9,0 8,9 

3.3.2 Satisfacció de les empreses amb les FCT/Dual 8,0 9,0 8,6 

3.3.3 Ratio d‟alumnes de FP proposats per dual 50% 70% 28% 

3.3.4 Ratio d‟alumnes de FP acceptats en dual 80% 100% 83% 

3.3.5 Ratio d‟alumnes que finalitzen la dual. 75% 100% 64% 

3.4.1 Alumnes registrats a la borsa de treball 40 60 111 

3.4.2 Nombre d‟empreses d‟empreses registrades a la borsa de treball 40 60 108 

3.4.3 Nombre d‟ofertes creades (FP i Esports) a la borsa de treball 35 60 114 

C1-1 Grau de satisfacció en l‟atenció al públic i matriculació 70% 85% 90% 

C5-1 Temps mitjà de gestió de queixes i suggeriments 7 5 1 

C5-2 Grau d‟acompliment del Pla d‟enquestes 5% 0% 15% 

E1-1 Assoliment dels objectius de centre 60% 75% 80% 

E1-2 Satisfacció global dels grups d‟interès amb el centre 65% 80% 81% 

E2-1 Satisfacció dels docents amb la gestió i organització del centre 75% 85% 71% 

E3-1 Grau de compliment dels objectius anuals de qualitat 60% 80% 44% 

S1-1 Grau de satisfacció de l‟alumnat en relació a l‟acció tutorial 64% 80% 79% 

S1-2 Grau de satisfacció en l‟assoliment dels objectius dels mòduls. 64% 80% 85% 

S2-1 Grau de satisfacció amb l‟ambient de treball 64% 80% 86% 

S3-1 Grau de desviament pressupostari 5 3 7 

S3-2 Grau de satisfacció amb la neteja i manteniment 64% 80% 76% 

S4-1 Ràtio d‟accions per no conformitats tancades 85% 95% 100% 

S5-1 Nombre d‟incidències als simulacres ---- ---- 0 

S6-1 Grau d‟acompliment dels objectius de la Coordinació TIC 50% 100% 75% 

S7-1 Nombre de no conformitats a les auditories d‟aquest procés 1 0 0 

S9-1 Grau de satisfacció a les activitats complementàries 85% 95% 83% 

 

 

Com es pot observar, en la columna Valor hi ha tres possibles colors en funció del nivell 
d‟assoliment respecte del valor objectiu i del valor d‟acceptació.  En verd, hi ha els valors 
que superen el valor objectiu i en vermell els valors que estan per sota del valor 
objectiu.   

Una de les propostes de millora per al proper curs és fer una revisió dels indicadors. 
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4. Valoració del pla de formació 

La formació del professorat és un aspecte clau en el nostre centre. Es mira de facilitar 
que el professorat pugui assistir a sessions formatives, conferències i reunions que 
aportin elements de valor al nostre projecte. 

 

4.1 Formació interna del centre 

● Formació I-educa 
○ 2 hores 
○ participa tot el professorat 
○ Sense certificació 
○ Coordinació: Xavier Cuerpo 

 

● Formació en q-bid 
○ 30 hores 
○ participa nou professorat 
○ Sense certificació 
○ Coordinació: Toni Gilabert 
 

● Formació Professorat Especialista 
○ 2 hores 
○ participa professorat especialista de FP i Esports 
○ Sense certificació 
○ Coordinació: Feliu López i Mireia Latre 

 
 

4.2  Altres formacions 

Al llarg del curs escolar el professorat ha realitzat diferents cursos de formació lligats a 
diferents àmbits.  

Annex 2. Formació del professorat 

 

5.Celebracions,concursos i activitats complementàries 

 

5.1 Concurs Emprenedoria a l’INB 

Per quart any consecutiu,  s‟ha realitzat el 4t Concurs d‟Idees de l‟institut de Nàutica de 
Barcelona, aquest curs en el marc de la Setmana Blava. 
 
Un cop realitzat el concurs, podem dir que els brillants guanyadors han estat els dos que 
apareixen a les fotos: 
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Projecte LANDARTIST de Maria Tapia, alumna de Grau Superior d‟Ensenyament i 
Animació socioesportiva, especialitat platja. 
 
Projecte PERSIANAS ICONI d’ Oussama El Moudden, alumne de Grau Superior de 
Sistemes electrotècnics i automatitzats. 
 
En aquest concurs l‟alumnat dels nostres diferents ensenyaments crea i exposa, a la 
resta d‟alumnat del centre i a un jurat format per professorat de les diferents especialitats 
de l‟institut, una idea original i creativa en 5‟. 
 
Aquest concurs neix amb la idea doncs de potenciar la creativitat i l‟emprenedoria de 
l‟alumnat de l‟INB, dues capacitats professionals i personals claus en la societat actual. 
A continuació s‟especifiquen tots els participants: 
 
Air Conditioning boats JGB (Joan Gallart), Sleep and Think (Ivan Donaire), Barret salut 
(Pau Prats), Monolito (Borja Salanova), Pato (Elias Kammermeier), Caffuzzi and shake 
(Samir Essayah), Ecodroid (Alexis Araneda), Siimore (Azdinne El Garrab), Photovoltaic 
Sails SL (Alexandre Navarrete), Chill Bike (Alex Zito) 
 
D‟altra banda, el jurat ha decidit també que els projectes que es desenvoluparan i es 
presentaran al Concurs FP Emprèn d‟enguany són: 
 
Landartist de Maria Tapia (1r GS Ensenyament i animació socioesportiva, esports platja) 
Melody de Cristina Moreno (1r GS Ensenyament i animació socioesportiva, esports 
platja) 
Monolito de Borja Salanova (1r GM Manteniment de vaixells) 
Goodgel de Kilian Sanmartí i Gerard Mordaganes (1r GM Manteniment de vaixells) 
 

5.2 Premis FPEMRÈN 

 

 

 

El 18 de juny, va tenir lloc l‟acte de lliurament de premis de la 10a edició FPEMPRÈN. 
Aquests premis tenen com a objectiu promoure la iniciativa emprenedora i són un 
reconeixement a la feina feta durant tot el curs per l'alumnat. Els treballs presentats han 
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tingut el suport de l'equip de professorat que ha coordinat el IV Concurs d'idees de 
l'Institut de Nàutica de Barcelona. 

Representant a l‟Institut de Nàutica de Barcelona han concursat i guanyat. Els projectes i 
premis han sigut els següents: 

PROJECTE MELODY, de Cristina Moreno, de 1r GS Ensenyament i animació 
socioesportiva, esports platja, ha guanyat el primer premi per la categoria d'Educació 
Cultura i Lleure. El projecte proposa el disseny de taules de padelsurf amb altaveu 
incorporat per tal de facilitar la feina dels monitors a l'hora de portar grups. El premi ha 
sigut un abonament al club de cultura TR3SC. Podeu veure el video a 
l'enllaç https://youtu.be/Onb72sFy0nA 
 
PROJECTE GOODGEL, de Kilian Sanmartí i Gerard Mordaganes, de 1r GM 
Manteniment de vaixells, guanyadors del primer premi per la categoria d'Industria. El 
projecte innova en la fabricació de gels de diferents sabors per combinar-los al gust. El 
premi ha estat un altaveu. 
 
Per a tots els guanyadors, a més, el premi també ha incorporat: una entrada per visitar el 
supercomputador Marenostrum, càpsules formatives per a treballar el projecte 
emprenedor, com ara com fer estudi de mercat, màrqueting, pla financer, entre d'altres; 
gentilesa de Barcelona Activa, així com placa commemorativa. 
 
El centre felicita als guanyadors i  també al projecte MONOLITO, de Borja Salanova, de 
1r GM Manteniment de vaixells, per la seva participació. Aquest projecte 
fabrica embarcacions a l'estil tradicional 

 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/Onb72sFy0nA
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5.3. Servei d’orientació acadèmica i laboral 

Durant el curs 2018/19, s‟ha creat un grup de treball amb l‟objectiu de crear l‟estructura 
necessària per a l‟organització d‟aquest servei. 

Les professores del centre Cristina Marin i Begoña Guerrero, juntament amb el 
Coordinador pedagògic, en Toni Gilabert, han elaborat l‟estructura del servei 
d‟orientació, que a falta de decidir espais i horaris, està llesta per implantar-se com a 
servei per alumnes i famílies a inicis del curs 2019/20. 

 

5.4. Programa Cooperativa 

Per al curs 2018-2019 s‟ha continuat el Programa Cooperatives d‟Alumnes, dintre de 
l‟estratègia d‟intervenció pel foment de l‟Economia Social i Solidària i cooperativisme 
adreçada a joves impulsada per Barcelona Activa. Aquest programa té l‟objectiu de 
posar en marxa una cooperativa d‟alumnes als centres escolars, adreçat a alumnes de 
primària, secundària i cicles formatius o Batxillerat. Es desenvolupa en el marc del 
currículum escolar (dins d‟horari lectiu), proporcionant a l‟alumnat durant el curs 
l‟experiència de viure la creació i la gestió d‟una activitat productiva i econòmica. 

Durant tot el curs, els alumnes de GM de Manteniment de vaixells, grup de tarda, han 
continuat l‟activitat de la cooperativa, realitzant tasques de preparació d‟embarcacions al 
Centre Municipal de Vela, de manera coordinada amb el mòdul de preparació 
d‟embarcacions d‟esbarjo, mòdul d‟empresa i iniciativa emprenedora, mòdul de formació 
i orientació laboral i mòdul d‟anglès. 

 

5.5. Sessions de suport 

El servei Suport a l’estudi és una iniciativa de l‟institut de Nàutica de Barcelona per 
potenciar i millorar el rendiment acadèmic del seu alumnat, especialment del de grau 
mitjà.  

Suport a l’estudi és una iniciativa que posa a disposició del nostre alumnat de grau mitjà 
(FP) / del nostre alumnat d‟ensenyaments esportius (EE), un espai d‟estudi i de treball 
tranquil fora de l‟horari lectiu i alhora, posa al seu abast unes eines i estratègies per 
ajudar-lo en l‟assoliment de les competències del cicle (FP), per reforçar la realització de 
les activitats (EE) i per reforçar l‟ordre, l‟organització i l‟hàbit d‟estudi.  

Es planteja com un suport a la realització de les tasques escolars fora de l‟horari lectiu. 
L‟alumne realitzarà les seves tasques individualment o en petit grup i el professor/a 
donarà els suports que calguin en el moment que  es necessitin. 
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Aquests grups de suport a l‟estudi van néixer amb l‟objectiu de cobrir les necessitats 
detectades següents: 

1. Donar un suport a alumnat amb necessitats educatives especials 

2. Fer un reforç pedagògic als continguts que es treballen en els diferents mòduls 

3. En el cas dels Ensenyaments Esportius, reforçar la semipresencialitat amb un temps 
presencial amb professorat per resoldre dubtes i aclarir conceptes. 

Els objectius concrets del projecte són: 

 Acompanyar l‟alumnat; donar-li suport per resoldre els dubtes que tinguin i alhora 
garantir que la feina la fan ells mateixos. 

 Oferir un espai de treball, d‟estudi tranquil, confortable i amb atenció per part de 
professorat del centre. 

Documents: Registre d‟assistència de l‟alumnat (professors grup suport), circular 
informativa per a família, protocol comunicació amb famílies (Cristina) 

Estat actual del servei: Durant el curs escolar 2018/19, tot i que es veu la necessitat i el 
servei d‟aquest grup, no es va engegar aquest grup de suport, per manca d‟horari de 
professorat. 

Es recomana reservar franges horàries de professorat per poder obrir el servei el curs 
2019/20 

 

5.6 Setmana Blava 

Al llarg de la setmana del 18 al 22 de febrer, va tenir lloc la 4a Setmana Blava de l‟INB. 

Anualment, des de l‟Institut de Nàutica de Barcelona organitzem una Setmana Blava, on 
durant uns dies, deixem de fer les activitats acadèmiques convencionals, i organitzem un 
seguit de conferències, visites, col·loquis, sortides amb vaixell i activitats diverses, 
adreçades principalment als nostres alumnes, per tal que tinguin l‟oportunitat de copsar 
de primera mà el sector professional al qual estan dedicant els seus esforços. 

Tanmateix, tal com vam realitzar l‟any passat, hem obert a la ciutadania algunes de les 
activitats que hem organitzat, i el resultat ha estat tot un èxit. 

Així doncs, des de l‟INB fem una valoració molt positiva de la 4a Setmana Blava, i ja 
comencem a pensar en la Setmana Blava que realitzarem l‟any vinent, en la qual 
intentarem mantenir la línia de treball i proposar un seguit d‟activitats i xerrades per a 
l‟alumnat, i també obertes a la ciutadania en general. 

També ens agradaria agrair a tot el professorat, alumnat, empreses col·laboradores i 
participants en general que d‟una manera o altra s‟han involucrat en aquestes jornades. 
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Annex 3: Cartell i calendari Setmana Blava curs 16/17 
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5.7 Final de curs 

Al mes de juny, l‟últim dia del curs, es va fer un comiat a tot l‟alumnat que finalitzava els 
seus estudis. 

La direcció del centre va iniciar l‟acte amb un motivant discurs d‟acomiadament i 
seguidament els tutors lliuraven notes, orles i es feia un pica pica conjunt. 

6.Gestió de la qualitat 

El centre ha passat aquest curs l‟auditoria externa de primer seguiment després d‟assolir 
l‟objectiu bàsic de la coordinació de qualitat des dels seus inicis al curs 2015-16, la 
certificació ISO 9001:2015. 

En el mes de febrer, el dijous 7 de febrer de 2019, vam fer l‟auditoria interna. En aquesta 
auditoria interna es van detectar ja algunes debilitats que ens van donar eines per 
preparar l‟auditoria externa de primer seguiment (el 29 de març de 2019), en què es van 
auditar els processos aprovats al Pla d‟auditoria per a la certificació. 

El resultat va ser d‟acompliment dels objectius de l‟auditoria, i per tant la certificació, 
segons norma ISO 9001:2015. A la mateixa auditoria es van detectar tres (3) no 
conformitats, salvables per mitjà de la presentació d‟un pla d‟accions correctives. Aquest 
va ser considerat correcte i s‟han emès els certificats corresponents. 

  

6.1 Grau d’assoliment dels objectius 

La coordinació de qualitat va assumir en part els objectius (per al curs 2018-19) de la 
xarxa M4 del PQiMC en la qual el centre estava enquadrat. Els objectius 1, 3 i 6 no es 
van assumir perquè el moment maduratiu d‟implantació del SG certificat és molt recent i 
encara hi ha camí per recórrer de millora contínua abans d‟encarar reptes 
d‟excel·lència.  A continuació els detallem i afegim en negreta el comentari 
d‟acompliment: 

 

1. Avançar cap a l‟excel·lència, en base al model e2cat/EFQM, amb  el 
desenvolupament dels principis bàsics. 

En aquest cas, tenint en compte el moment maduratiu del SGQ i del procés de 
certificació, aquest objectiu no s‟assumeix per a aquest curs escolar.  Cada curs, en cas 
que sigui objectiu de la xarxa, es reprendrà per valorar quan és el millor moment per 
introduir-ho. 
 

2. Mantenir la certificació ISO 9001.  
S‟ha aprofundit en el coneixement de la norma i ha permès passar l‟auditoria de primer 
seguiment de manera correcta.  A l‟auditoria s‟ha evidenciat que es dona resposta 
efectiva a les no conformitats. 
 

3. Integrar el model e2cat d‟eixos d‟excel·lència en el sistema de gestió i millorar els 
resultats del centre. 
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Aquest objectiu es troba en la mateixa situació que l‟objectiu 1.  En aquest cas, tenint en 
compte el moment maduratiu del SGQ i del procés de certificació, aquest objectiu no 
s‟assumeix per a aquest curs escolar.  Cada curs, en cas que sigui objectiu de la xarxa, 
es reprendrà per valorar quan és el millor moment per introduir-ho. 
 

4. Reflexionar, elaborar i implementar instruments, sistemes i metodologies que 
millorin els resultats dels processos. 
Aquest objectiu es realitza bàsicament en la RxD; s‟ha reflexionat sobre el funcionament 
dels diferents processos i s‟han fet propostes de millora i canvis que s‟han introduït en 
els documents o procediments adients. 
 

5. Dissenyar, elaborar, fer el seguiment i retiment de comptes del Pla estratègic 
alineat amb el Projecte educatiu de centre 
El centre no disposa actualment de Pla estratègic; sí, d‟altra banda, disposa de Projecte 
de direcció que es tradueix en objectius anuals, dels quals es fa seguiment.  Es fa 
Revisió per la Direcció del sistema de gestió, es fa planificació, i es reten comptes i 
presenten memòries. 
 

6. Realització del contrast extern e2cat. 
Aquest objectiu es troba en la mateixa situació que l‟objectiu 1 i 3.  En aquest cas, tenint 
en compte el moment maduratiu del SGQ i del procés de certificació, aquest objectiu no 
s‟assumeix per a aquest curs escolar.  Cada curs, en cas que sigui objectiu de la xarxa, 
es reprendrà per valorar quan és el millor moment per introduir-ho. 
 

6.2. Valoració dels resultats 

S‟ha assolit l‟objectiu bàsic i amb només 3 no conformitats salvables amb la presentació 
d‟un pla d‟accions correctives. A més els objectius de la xarxa M4 assumits com a propis 
es poden considerar assolits en més d‟un 90%.  Aquells que no s‟han assumit és perquè 
encara no ha arribat el moment.  Cal valorar especialment l‟esforç desenvolupat per part 
del personal del centre per avançar en un sistema de gestió eficaç i ajustat. 
 

6.3. Auditoria Interna 

Es realitza una auditoria interna en el segon trimestre, el dijous 20 de febrer de 2019. 
Es va realitzar l‟informe de l‟auditoria interna i els aspectes que es van detectar es van 
tractar en comissió de qualitat.  
 

6.4. Propostes de millora 

 Consolidar la certificació realitzant auditoria interna i de seguiment per estendre el 
coneixement del SGQ i la norma ISO entre el personal del centre. 

 Promocionar la presentació de queixes, suggeriments i no conformitats entre alumnat 
i personal per millorar el més ràpidament el SGQ i donar-lo a conèixer com a mitjà de 
solució de problemes. 

 Simplificar i fer a mida el mapa de processos del centre. 
 Revisar els indicadors. 
 Promocionar i donar a conèixer més a fons al personal del centre la utilitat del SGQ, 

per ampliar el coneixement i implicació dels mateixos en la qualitat ISO 9001. 
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7. Projectes internacionals 

 

7.1 Erasmus 

Aquest curs 18-19 s‟han consolidat les mobilitats internacionals amb alumnes. En el cas 
de Malta s‟ha repetit amb Creu Roja, i s‟ha consolidat l‟acord amb ells. A malta, ha sigut 
la primer experiència de l‟empresa d‟animació, i s‟han de repensar diferents aspectes. H-
a sigut la primera experiència a Itàlia, i la segona a França a Perpignan. Com que han 
sigut les primeres experiències, a part de l‟alumnat que ha anat a fer pràctiques (FCT) 
també li han acompanyat un professor de la seva especialitat per verificar l‟empresa on 
feia la FCT, parlar amb el seu tutor de pràctiques i enfortir el lligam de cara a futures 
col·laboracions. 

 

7.2. Activitats realitzades 

 

 

Data  Detall / Observacions 

1r 
Trimestre 

Projecte de mobilitats 
amb el Departament 

Redacció i presentació del projecte per demanar 
beques pel curs 19-20 amb el consorci del 
Departament d‟Ensenyament. 

1r 
Trimestre 

Difusió de les beques de 
l‟alumnat i reunions amb 
els grups 

A tutoria s‟explica en què consisteix la beca de 
mobilitat i es reben les sol·licituds dels alumnes 
que volen participar. Es baremen i surt publicat a 
la web els candidats escollits. 

2n 
Trimestre 

Mobilitat a Itàlia del GS 
de Sistemes de 
Navegació 

L‟alumne Alejandro Vargas va fa mmobilitat a 
l‟Spezia a una empresa d‟instrumentació 
electrònica nàutica (SITEP) 

2n 
Trimestre 

Rebuda professorat de 
Bretagne 

Rebem 2 professors de França (Etel) que 
cerquen empreses a BCN perquè els seus 
alumnes facin pràctiques. Aprofitem per posar-los 
en contacte amb algunes empreses, i parlem per 
enviar alumnes a la seva ciutat el proer curs. 
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3r 
Trimestre 

Mobilitat alumne de GM 
de Manteniment de 
vaixells 

L‟alumna Maria Martin del GM de Manteniment 
de vaixells fa la FCT a l‟empresa Catana a 
Perpinyà (França). Contacte facilitat per l‟ institut 
públic Rosa de Luxemburg de Perpinyà. El 
professor i Director del centre Feliu López 
l‟acompanya. 

3r 
Trimestre 

Mobilitat alumnes de GS 
de Salvament i 
Socorrisme 

L‟alumne Victor Alcaraz de GS de Salvament i 
Socorrisme fa la FCT a Malta Red Cross (Malta). 
Empresa que fem pràctiques per segona 
vegada.. El professor Toni Gilabert l‟acompanya. 

3r 
Trimestre 

Mobilitat alumnat 1r GS 
Animació d‟activitats a la 
platja. 

L‟alumne Pau Prats del GS Animació d‟activitats 
a la platja fa les pràctiques a l‟empresa 
d‟animació JUGS. El professor Toni Gilabert 
l‟acompanya. 

 

3r 
Trimestre 

Rebuda alumnat KA2 per 
activitats durant una 
setmana 

Rebuda d‟alumnat de França i Itàlia al nostre 
centre i realització durant una setmana (1-5 abril) 
d‟activitats nàutiques conjuntament amb els 
nostres alumnes. També es fan a BCN les 
reunions de pilotatge del projecte. 

3r 
Trimestre 

Mobilitat  professors 
DUAL i CLIL 

El Director Feliu López fa durant el mes de Juliol 
la mobilitat per conèixer la planificació DUAL a 
Stuttgart. També durant el mes de juliol el 
professor Toni Gilabert fa la mobilitat a Finlàndia 
per conèixer i desenvolupar material CLIL. 

Tot el 
curs 

Xarxa mobilitat formativa Participació a la xarxa de mobilitat formativa i 
cooperació europea i internacional dels 
ensenyaments professionals organitzada pel 
Departament (Iona Ascolies) 
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7.3. Propostes de millora 

Les mobilitats a Perpignan (Catana) i Malta (Red Cross), estan ja consolidades, i amb bona 
relació amb les empreses. Decidim continuar amb elles. La mobilitat a Itàlia - La Spezia, es 
mostra molt complicada per la dificultat de trobar allotjament a un preu raonable. Proposem 
buscar una altra mobilitat de Gs de Sistemes de Navegació. La mobilitat a Malta (Jugs) 
d'animació és molt interessant, però en d‟altre dates, perquè a l‟estiu que es quan s‟ha fet, no 
tenen molts clients a animar. Es proposa adelantar 2 mesos aquesta mobilitat. Continuem els 
contactes amb els Bretons per iniciar mobilitats a Etel. 
 
 

8. Relacions exteriors i comunicació 
 

8.1. Comunicació amb les famílies 

El centre realitza una reunió a l‟inici de curs on les famílies i tutors/ores tenen el primer 
contacte amb el tutor del grup del seu fill. És una reunió de caire informatiu, on es tracten 
aspectes organitzatius concrets (funcionament del curs, dates d‟avaluació, lliurament de 
notes,…). 
Aquesta reunió es realitza amb les famílies dels alumnes de primer de grau mitjà (FP i 
ensenyaments esportius) i de PFI 
 
Aquesta reunió va tenir lloc el 24 d‟octubre. 
 
Tan mateix els tutors/es tenen un hora setmanal de visita, en la qual poden rebre al 
pare/mare amb una cita prèvia. 
 

8.2 Convenis de col·laboració 

Veure apartat 2 – Objectiu estratègic 2. 

 

8.3 La web com a plataforma per donar a conèixer el projecte de centre 

La web del centre cada vegada està més complerta, creada amb l‟objectiu de donar a 
conèixer les novetats i activitats que es desenvolupen al llarg del curs.  

També té una utilitat acadèmica, per una banda dona accés a la plataforma de 
comunicació amb l‟alumat (moodle) on poden trobar els apunts, activitats, recursos,... i 
també dona accés a la intranet del centre (i-educa) on el professorat disposa de diferents 
serveis (actes, dades, missatgeria,...) 

Aquest curs com a novetat s‟han afegit enllaços del Procés Acredita‟t, Erasmus+, FP 
DUAL i certificat ISO. 

Amb la intenció de que el públic conegui millor els ensenyaments, estem creant un sites 
on apareixeran imatges i definicions del dia a dia en cada estudi. 

Es considera prioritari anar actualitzant-la per adequar-la a les necessitats que vagin 
sorgint i mantenir al informació al dia. 
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8.4 Jornada de portes obertes 

Al mes d‟abril vàrem fer la jornada de Portes Obertes, on alumnat i famílies, coneixen de 
primera ma qui som i tot el que oferim: estudis, horaris, modalitats, espais, períodes de 
preinscripció i matrícula… 

Amb les persones interessades en el cicle de Manteniment de Vaixells, es va fer una 
visita guiada a la drassana, per veure els espais i tallers i poder contrastar amb el 
professorat els estudis que s‟imparteixen. 

L‟alumnat de salvament i socorrisme va poder visitar el club esportiu que ens cedeix les 
instal·lacions i la zona de platja on es desenvolupen les classes pràctiques. 

 

 

 

 

 



                                                          
 

 

19-11-19 Aprovat Pàgina 38 de 59 

Vers 03 MA - Memòria final de curs 

 

 

9. Valoració de l’organització i funcionament 
 

9.1 Marc horari 

Es vàren analitzar les valoracions del professorat i alumnat i tenint en compte els criteris 
pedagògics s‟han fet els següents canvis en relació al curs anterior: 

➢ S‟ha modificat l‟horari d‟ensenyaments esportius per tal de que el professorat 
pugui compatibilitzar el seu horari amb el nou cicle de TS en Animació i 
Ensenyament Socioesportiu.  
El Bloc Comú s‟ha impartit abans del Bloc Específic i els mòduls estaran 
distribuïts de manera vertical per dies. 
 
9.2 Valoració i anàlisi dels processos administratius 

L‟Institut de Nàutica presenta una casuística que ens diferencia d‟un centre ordinari. Això 
requereix d‟un esforç i treball afegit  per poder cobrir totes les necessitats.  

 

● Nombre d’alumnat matriculat 

La matrícula no és únicament la que contempla el SAGA. A més a més de la Formació 
Professional i el PFI, desenvolupem Cicles d‟Ensenyament Esportiu de Règim Especial 
de les següents modalitats: 
CFGM i CFGS Salvament i Socorrisme 
CFGM Busseig Esportiu 
CFGM i CFGS Vela 
Aquest últim curs hem tingut la següent matrícula: 

➢ CFGM Manteniment de Vaixells: 92 
➢ CFGS Sistemes Electrotècnics: 28 
➢ CFGS TSEAS: 27 
➢ Ensenyaments Esportius: 178 
➢ PFI: 12 

 
● Períodes de Preinscripció i matrícula 

Apart dels dos períodes de preinscripció i matrícula que contempla la resolució 
corresponent, els formats de cursos d‟ensenyaments esportius (modalitat compactada i 
modalitat intensiva) implica haver de obrir dos períodes més de preinscripció i matrícula 
durant el curs. 

➢ 1r període maig-juliol (FP i Cicle Inicial Ensenyaments Esportius) 
➢ 2n període setembre (FP i Ensenyaments Esportius) 
➢ 3r període juny (Intensius d‟estiu) 
➢ 4t període desembre (Cicle Inicial intensiu i Cicle Final Ensenyaments 

Esportius) 
➢ 5é període març (Cicle Final intensiu Vela) 

 
● Gestió acadèmica 
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Fase de preinscripció i matrícula  Ensenyaments Esportius: 
 Aquests ensenyaments no estan centralitzats i no disposem de cap aplicatiu (com és el 
SAGA a FP), això implica haver de dissenyar i utilitzar un sistema propi de gestió de 
dades (tenim un programa informàtic propi, fer les baremacions manualment,  introduir 
les dades manualment, tramitar certificacions oficial,...) 
Els nostres estudis de Formació Professional són adaptacions curriculars i s‟imparteixen 
en modalitat DUAL, la qual cosa suposa una casuística complexa alhora de gestionar les 
seves dades acadèmiques. 
Fase de gestió de títols: 
Tan en els Ensenyament Esportius com en els Cicles de FP adaptats a vaixells (per tant 
tot l‟alumnat), el programa RTA no volca les dades de l‟alumnat directament. Per tant 
s‟han de introduir manualment. 
 

● Atenció al públic 
Els nostres ensenyaments i en especial els esportius, requereixen d‟una atenció 
personalitzada des del primer contacte de l‟interessat/ada (trucada telefònica o visita) on 
s‟ha d‟explicar l‟estructura curricular, preus públics i els requisits específics d‟accés que 
necessita (prova específica d‟accés). Tanmateix s‟ha d‟assessorar i orientar a l‟alumnat 
per a possibles convalidacions i reconeixements segons els estudis d‟origen, titulacions 
esportives,... Dedicar aquest temps a les necessitats i interessos del nostre futur 
alumnat, suposa tenir que deixar de banda altres tasques administratives. 

 
● Coordinació professorat 

En els cicles de FP i d‟Ensenyaments Esportius participen conjuntament Professorat de 
Secundaria, Professorat Tècnic Especialista i Professorat Especialista extern. 
En els Ensenyament Esportius de Règim especial es detecta que un aspecte a millorar 
en els processos d‟ensenyament-aprenentatge, és dedicar més esforços i que hi hagi 
més coordinació de continguts entre els mòduls del Bloc Comú i el mòduls del Bloc 
Específic. 
 

9.3 Valoració, anàlisi i propostes referides a la utilització dels recursos i les 
instal·lacions 

Instal·lacions 

Els recursos del centre es troben en una situació gens convencional com a centre públic, 
ja que en primer lloc es troben ubicats al Port de Barcelona, que com a propietari del 
terreny, decideix les concessions i renovacions dels usos del sòl. 

A més, l‟edifici seu, es un edifici que gestiona Ajuntament de Barcelona, i que està 
compartit per altres institucions i empreses relacionades amb l‟àmbit nàutic (Facultat de 
Nàutica, viver d‟empreses,...). 

Actualment, ha quedat acordat que tot l‟edifici de la seu és d‟ús de l‟INB. La primera 
planta però queda exclosa (al menys temporalment) d‟aquest acord, i continua cedida a 
FNB i altres 

Durant aquest curs i el següent, a més la primera planta ha estat cedida a l‟Ajuntament 
(RRHH) per a que puguin reubicar els seus espais de treball i formació de l‟edifici del 
carrer escar, mentre fan unes obres de renovació de les instal·lacions de climatització. 
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També hi ha l‟acord de que ens sol·liciten aules i auditori de la 2a planta quan tenen 
necessitats puntuals, i a canvi es fan càrrec dels subministraments i manteniment 
general del edifici. 

Aquest acord han de quedar concretat amb un acord amb el CEB, que encara està 
pendent 

Un altre factor important (que cal veure com a risc-oportunitat), és la incertesa del futur 
de l‟edifici de l‟Escola drassana, que al trobar-se en un entorn nàutic i envoltat d‟una 
empresa (Marina Barcelona 92) en fase d‟ampliació i creixement de les seves 
instal·lacions, s‟està replantejant el seu trasllat parcial o total cap a una altra ubicació. 

En l‟acord en que han arribat Port/Ajuntament/CEB, s‟ha decidit que es construirà una 
nova drassana al mateix carrer escar, en el terreny que deixen d‟utilitzar la empresa 
MB92. I que mentre no estigui construit aquest edifici, podrem seguir utilitzant la actual 
drassana. 

En el taller FNOB, actualment a banda dels dos tallers que tenim cedits, estem també 
utilitzant com a taller de manteniment d‟embarcacions esportives la zona central de la 
nau. 

Per al que fa als Ensenyaments Esportius i EASE, tenim un conveni de col·laboració 
amb Club Natació Atlètic Barceloneta, amb el Club Natació Barcelona, amb el Centre 
Municipal de Vela, i amb el Centre de la Platja que ens cedeixen (lloguen) les seves 
instal·lacions per poder desenvolupar les classes pràctiques de piscina i mar. 

Recursos materials 

L‟INB degut a la complexitat i particularitat d‟espais i recursos comentada en el punt 
anterior, té previst realitzar l‟inventari complert de totes les seves instal·lacions i equips 
en els propers anys. 

S‟està actualitzant l‟inventari de les principals màquines i equips de l‟Escola Drassana. 

 

Relació places/professorat 

LLOC 
 

PLACES PROFESSOR/A 

Dep. Electricitat i electrònica 6 i tres 1/2 Rafael Aranda Gonzalez (1/2) 

Xavier Cuerpo Martínez 

Marc Muñoz Pallares 

Mónica Barrio López 

Belen Mercader Prats 

Iona Ascolies Creixells 

Albert Casas García 
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Sergi Azon 

Xavier Ges 

Dep. Instal·lació i manteniment 5 i 1/2 Alfred Llorach Vicente 

Feliu López I Vidal 

Edgar Martínez Martínez (1/2) 

Miquel Montes Dorado 

Joan Guerrero Garcia 

Francisco Soler Preciado 

Dep. FOL 1 Cristina Martín Rico 

Dep. Esports 7 i dos 1/2 Toni Gilabert Santiveri 

Ignasi Santamaría Duch 

Mireia Latre Escandil 

Ramón Bordas Manjón  
 
Isabel Gelabert Udina 
 
Joan Monguillot Hernando 
 
Txell Monguillot Hernando 
 
Elisabet Torres Biosca 
 
Marc Serra Sarroca 

Especialistes Busseig FECDAS Albert Batalla 

Especialistes Vela Federació de Vela Jofre Rabadà 

Adrià Bernaus 

Jordi Renom 

Cristina Fernández 

Carles Palomares 

Jordi Lázaro 

Diana Cuadras 
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Toni Rivas 

Especialistes SOS Federació Salvament i 
Socorrisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creu Roja  

David Capellas Catarineu 

Carlos Rivera Casalins 

Lisandro Díaz 

Teresa Ortiz 

Roger Guiral 

Jordi Badet 

Xavier Maldonado 

Fidel Cano 

Eduard Cardell 

David Rigat 

Jordi Parra 

Francesc Coll 

Javier Ferrero 

PFI 2 Begoña Guerrero Soribes 

Jordi Gil Domingo 

 

 

Personal d’administració i serveis 

 Càrrec Ocupació 

Jordi Viñes Herreros Conserge Jornada sencera 

Eduard Pedroche Pachón Conserge Jornada sencera 

Jose Eustaquio Santiago García Administratiu Jornada sencera 

 

 

9.4 Reunions 

9.4.1 Equip directiu 

Les reunions dels membres que conformen l’equip directiu s‟han desenvolupat tots els 
dilluns de 10:00 a 12:00h. 
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La reunió de l‟equip directiu amb el coordinador de qualitat es desenvolupen els dijous 
de 10.00 a 12.00h.  
Proposta de millora: per al proper curs es proposa fer la reunió de qualitat es 
desenvoluparà a les 12.00h 

 

9.4.2 Equip docent 

Durant les reunions d‟equip docent es fa el seguiment del grup classe, disciplina, 
aspectes a millorar amb els mòduls i/o professors, puntualitat dels alumnes, i ús de 
mòbils. A més , en els reunions d‟equip docent d‟electricitat, es parla de cada mòdul i de 
com s‟està impartint, donat que es de les primeres promocions. També del materials a 
comprar per fer les pràctiques. S‟han desenvolupat totes les reunions previstes al llarg 
del curs. 

 

9.4.3 Claustre 

● Ordinaris 
Inici de curs: 5 de setembre de 2018. 
Fi del primer trimestre: 21 de desembre de 2018. 
Fi del segon trimestre: 12 d‟abril de 2019. 
Final de curs: 28 de juny de 2019. 
 

● Extraordinaris 
Es desenvoluparan al llarg del curs en funció de les necessitats i circumstàncies 
concretes, preferentment a la banda horària del dimecres de 15:00 a 16:00h. No s‟ha 
desenvolupat cap claustre extraordinari. 
 

9.4.4 Consell Escolar 

● Ordinaris 
Inici de curs: 13 de desembre de 2018 
Meitat de curs: 26 de febrer de 2019 
Final de curs: 10 de juliol de 2019. 
 

● Extraordinaris 
Cap. 
 

10. Avaluació de l’aplicació dels documents curriculars 

10.1 Concreció Curricular 

El nostre centre ofereix els següents ensenyaments reglats: 

● Formació Professional (Modalitat DUAL) 
 
Tècnic o tècnica en manteniment d‟Embarcacions d‟esbarjo 
CODI: CFPM TM60 
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Tècnic o tècnica en manteniment electromecànic, perfil professional de vaixells d'esbarjo i 
serveis portuaris  
Codi: CFPM IM11 (aquest curs l‟última promoció que fa 2on curs) 

 
Tècnic o tècnica superior en sistemes electrotècnics i automatitzats, perfil professional 
d'instal·lacions elèctriques i comunicacions del vaixell  
Codi: CFPS EEA1 
 
Tècnic o tècnica superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva,  adaptat a activitats de 
platja 
Codi: CFPS AEA0 
 
 

● Ensenyaments Esportius de Règim Especial 
 
Tècnic esportiu o tècnica esportiva en busseig esportiu amb escafandre autònom  
Codi: TEGM SQ10 
 
Tècnic esportiu o tècnica esportiva en vela amb aparell fix  
Codi: TEGM NA10 
 
Tècnic esportiu o tècnica esportiva en vela amb aparell lliure  
Codi: TEGM NA20 
 
Tècnic esportiu o tècnica esportiva en salvament i socorrisme  
Codi: TEGM SS10 
 
Tècnic esportiu o tècnica esportiva superior en salvament i socorrisme  
Codi: TEGS SSA0 
 
Tècnic esportiu o tècnica esportiva superior en Vela  
Codi: TEGS NAA0 
 
 

● Programes de Formació i Inserció 
 
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis  
Codi: PFI EE01 
 

10.2 Programacions Didàctiques 

Les programacions didàctiques de FP i Ensenyaments Esportius van ser revisades i 
consensuades pels Departaments corresponents i supervisades pel Cap d‟Estudis. 

  

10.3 Programacions d’aula 

El Cap de Departament és el responsable de que tot el professorat tingui desenvolupada la 

seqüenciació dels continguts, de cóm i quan s‟aprenen i dels objectius i les competències que es 

pretenen assolir.  
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11. Pla de prevenció de riscos 
Aquest curs s‟estableix com a objectiu principal actualitzar la documentació de Prevenció de 
riscos del centre al nou model, i realitzar la revisió de la insta·lació elèctrica de la Drassana. Es 
desenvolupen les següents activitats: 
 
Data Acció Detall / Observacions 

29/01/19 Simulacre a Drassana Valoració favorable 

27/02/19 Simulacre a Seu Valoració favorable 
Març 19 Revisió extintors Drassana  
Març 19 Actualització de la 

senyalització de Drassana 
 

17-04-
19 

Revisió porta comuna MB92 Es porta a terme una reunió amb MB92 per a acordar 
la sortida d‟emergència de la porta comuna (abans 
edifici annex) 

Maig 19 Protocol empresa externa Es desenvolupa un protocol i documents a signar per a 
les empreses externes que entren a drassanes a 
realitzar intervencions 

Maig 19 Revisió instal·lació elèctrica 
Drassana 

S‟encarrega a la empresa de la Fuente que revisi i prepari la 
insta·lació elèctrica de la drassana, ja que al juliol cal passar 
la ECA 
 

27/06/19 Actualització del Pla 
d’Emergència 

S‟ha adequat el pla d‟emergència al nou format que ens ha 
proporcionat el departament de PRL del CEB 

Juliol 
19 

Revisió i certificació de la 
insta·lació elèctrica a 
Drassana 

A fer durant aquest juliol. 

 

Propostes de millora 

Per al proper curs continuarem millorant la senyalització, així com amb el protocol d‟informació i 

formació de l‟ús dels epis i de maquinària amb els alumnes 
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Annex 1. Enquestes de satisfacció 
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Annex 2: Cartell i calendari Setmana Blava curs 18/19 
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Annex 3. Formació del professorat 

Departament d’Esports 

 

AMBIT TÍTOL FORMACIÓ 

INSTITUCIÓ DATA HORES PARTICIPANTS Valoració 
d’aplicabilitat del 

curs: 0 a 10 

METODOLOGIA 
AVALUACIÓ 

COMPETENCIAL 

Eines informàtiques, ensenyament 
competencial i avaluació 

Departament 
d'Educació (INB) 

Del 25 al 27 
de juny 

20h Joan Encara no es pot valorar 

Metodologia docents per a l'FP. 
ABP 

Departament 
d'Educació 
Virtual 
Semipresencia 

del 28/02 al 
20/05 
27/11 al15/05 30h 

Isabel 
Mireia 

7 
8 

Elements de lideratge en valors 
amb Lego Serious 

Departament 
d'Educació 
(Jornades PQiMC) 01/07/2019 5h Isabel 

 

1r Cafè i Conversa Avaluar x 

Aprendre: el feedback 

Avaluar per 
aprendre. Rosa 
Sensat 09/05/19 2h30' Txell, Joan i Eli 

Interessant, gratuït, 
debat pedagògic i nous 
enfocs per replantejar 

l'avaluació 

Jornada de Convivència als centres 
educatius : protocols d'actuació 
davant assetjament escolar entre 
iguals a la ciutat de Barcelona 

Departament 
d'Educació 

04/04/19 5h Toni 

Molt encarat a primaria i 
secundària, i pot a Post-

obligatòria 

Eines i dispositius existents per al 
seguiment i orientació de l‟alumnat 

Departament 
d'Educació 26/10/19 5h Toni 7 

Trobada pedagògica d'equips 
directius del programa Generació 
Plurilingüe (GEP) AICLE 1r any 

Departament 
d'Educació 

10/07/18 5h Toni 7 

Trobada pedagògica dels centres 
participants en el programa 
Generació Plurilingüe (GEP) AICLE 

Departament 
d'Educació 

25/09/18 5h Toni 7 
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1r any 

LLENGUES 
ESTRANGERES 

      

      

      

ALTRES CURSOS 
ASSOCIATS A LES 

MATÈRIES 

Jornada d'FP per a famílies 
professionals (Activitats físiques i 
esportives) 

Departament 
d'Educació 

23/05/2019 2h Joan i Toni 8 

      

      
PROJECTES 

INTERNACIONALS       

      

TIC/TAC 

üs educatiu del treball al 
núvol 

Departament 
d'Educació 

Del 06/02 al 
19/06 45 h Ignasi 9 

Jornada presentació novetats 
ieduca 

ieduca 
13/05/19 5h Toni 7 

FCT i DUAL 

Assessorament sobre 
convenis 

Departament 
d'Educació 15/10/2018 5h Ramon 8 

Segona jornada d'acollida a la 
Formació Professional Dual 

Departament 
d'Educació 15/01/2019 5h Ramon 8 

Qüestions laborals de l'estada a 
l'empresa en l'FP Dual 

Departament 
d'Educació 29/01/2019 5h Ramon 8 

Formació específica a la 
contractació en l'FP Dual 

Departament 
d'Educació 19/03/2019 5h Ramon 7 

Formació específica a la 
contractació en l'FP Dual 

Departament 
d'Educació 07/05/2019 5h Ramon 7 
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Xarxa FPCT-QBID.X1 

Departament 
d'Educació 

30/10/2017 
al 
30/06/2018 30h Ramon 10 

Xarxa territorial de suport a l'FP 
Dual 

Departament 
d'Educació 

30/10/2017 
al 
30/06/2019 30h Ramon i Toni 10 

GESTIÓ DE CENTRE I 
QUALITAT 

Sistemes de gestió àgils 

Departament 
d'Educació 
(Jornades PQiMC) 05/07/2019 5h Isabel 

 XVI Jornada de Qualitat a 
l'Ensenyament 

Departament 
d'Educació 8/11/2019 6h Mireia 9 

Formació sobre l'exercici de la 
funció directiva Dep. Educació 25/4 al 14/6 120h Mireia 8 

ALTRES 

Formació del servei 
d'assessorament i reconeixement 
acadèmic 

Departament 
d'Educació 4/3/19 al 

4/4/19 20h Eli i Toni 
 L'assessorament per a l'acreditació 

de competències professionals 
Departament 
d'Educació 

15/4/19 al 
7/6/19 25h Eli 

 

 

 

    
Valoració dels cursos 

 

 

 

 

 



                                                          
 

 

19-11-19 Aprovat Pàgina 53 de 59 

Vers 03 MA - Memòria final de curs 

 

PFI 

 

 

 

 

 

AMBIT TÍTOL FORMACIÓ INSTITUCIÓ DATA HORES PARTICIPANTS Valoració 

d’aplicabilitat 

del curs: 0 a 10 

ALTRES Jornada Pedagògica PFI Departament 

d‟Ensenyament 

1r 

trimestre 

6h Jordi Gil 

Bego Guerrero 

7 

Acompanyament a l‟aula Formació Xtec 

PFI 

 3er Trimestre Begoña 

Guerrero 

8 

      

Valoració dels cursos 
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Departament Manteniment d’embarcacions 

 
AMBIT TÍTOL FORMACIÓ INSTITUCIÓ DATA HORES PARTICIPANTS Valoració 

d’aplicabilitat 
del curs: 0 a 

10 

METODOLOGIA 

AVALUACIÓ 
COMPETENCIAL  

Xarxa Activa FP Direcció general 
FP 

tot el curs 30 Feliu 8 

Gestió per projectes amb Visual 
Thinking 

Servei de 
Programes i 
Projectes de 
Foment dels 
Ensenyaments 
Professionals 

06/07/18 5 
hores 

Miguel Montes 3 

LLENGÜES 
ESTRANGERES 

 Preparació per al B2 EOI Cornella Març-
Juny 
2019 

30 Alfredo LL. 6 

Innovation and CLIL methodology in 21st 
Century Vocational Education and Training 
(VET) - Initial 

Servei d'Ordenació 
de la Formació 
Professional Inicial 

1r trimestre 45 h Mónica Barrio  
Belén Mercader 
Cristina Martin 

8 

      

       

ALTRES CURSOS 
ASSOCIATS A LES 

MATÈRIES 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
¿Como empezar? Miguel Valero 

Ensenyament 
Innovació 

29 Maig 5 
hores 

Iona Ascolies 9 

 Iniciació a l'electricitat del vaixell Servei de 
Programes i 
Projectes de 

02/07/18 30 
hores 

Miguel Montes 9 
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Foment dels 
Ensenyaments 
Professionals 

Curs d‟Instal.lador nautic basic / 
avançat. 
Generadors/Aires 
condicionats/Potabilitzadores/helix 
de maniobra…) 

ACASTIMAR 26-
30/11/18 
 

40 Sergi Azón 10 

       

PROJECTES 
INTERNACIONALS 

Programa de mobilitat formativa i 
cooperació Europea i Internacional 
en els ensenyaments professionals 
(Xarxa de Mobilitat) 

Departament 
d‟Ensenyament 
(Formació 
Professional) 

Diverses 
sessions 
al llarg 
del curs. 
Cloenda 
18 Juny 

 Iona Ascolies 8 

      

TIC/TAC 
      

FCT i DUAL Jornada d'FP per a famílies 
professionals (Transport i manteniment 
de vehicles, Manteniment material 
rodant ferroviari i Embarcacions 
esbarjo) 

Departament 
d‟Ensenyament 

20/5/2019 2 Alfredo 
LLorach 

7 

GESTIÓ DE 
CENTRE I 
QUALITAT 

Actualització funció directiva Departament 
Educació 

maig i 
juny 

60 Feliu 8 

 XVI Jornada de Qualitat a 
l'Ensenyament 

Servei de 
Programes i 
Projectes de 
Foment dels 
Ensenyaments 

08/11/18  6 
hores 

Miguel Montes 10 
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Professionals 

Sistema de gestió àgil Servei 
d'Ordenació de 
la Formació 
Professional 
Inicial 

27/03/19 30 
hores 

Miguel Montes 9 

 

El Pla Estratègic i el contrast extern 
d'acord amb el model d'excel·lència 
e2cat. M4 

Servei 
d'Ordenació de 
la Formació 
Professional 
Inicial 

20/09/18 
- 
02/05/19 

75 
hores 

Miguel Montes 5 

ALTRES Impressió 3D ?? Juliol 
2018 

 
10 

Rafa A. 
Feliu 

Marc M. 
Francisco S. 
Belén M. 
Joan G. 
Alfredo LL. 

6 

      

Valoració dels cursos 
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Departament Sistemes Electrotècnics 

AMBIT TÍTOL FORMACIÓ INSTITUCIÓ DATA HORES PARTICIPANTS Valoració 

d’aplicabilitat 

del curs: 0 a 10 

METODOLOGIA 

AVALUACIÓ 

COMPETENCIAL  

      

      

      

LLENGÜES 

ESTRANGERES 

Innovation and CLIL methodology 

in 21st Century Vocational 

Education and Training (VET) - 

Initial 

Servei 

d'Ordenació de la 

Formació 

Professional 

Inicial 

1r 

trimestre 

45 h Mónica Barrio  

Belén Mercader 

8 

Documentació gràfica amb EPlan 

Elèctric P8 

Servei 

d'Ordenació de la 

Formació 

Professional 

Inicial 

Juny 

2019 

20 h Belén Mercader  
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ALTRES CURSOS 

ASSOCIATS A LES 

MATÈRIES 

Waste Water threatments and 

reverse osmosis desalinisation 

Tecnicomar 

S.P.A. (Marsala, 

Italy) 

13 i 14 

de maig 

de 2019 

16h Rafael Aranda 6 

Marine genset trainig Mase generators 

S.P.A 

19 i 20 

de 

novembr

e de 

2018 

16h Rafael Aranda 8 

      

PROJECTES 

INTERNACIONALS 

      

      

TIC/TAC       

FCT i DUAL       

      

      

GESTIÓ DE 

CENTRE I 

QUALITAT 

Formació de Directors Dpt. 

Ensenyament 

3 TR 120h Xavier Cuerpo 8 

Formació ieduca Ieduca 3 TR 6h Xavier Cuerpo 

Marc Muñoz 

5 
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XVI Jornada de Qualitat a 

l'Ensenyament 

Servei 

d'Ordenació de la 

Formació 

Professional 

Inicial 

 6h Marc Muñoz 8 

ALTRES       

      

      

Valoració dels cursos 

 

 


