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1.   Introducci ó  
L ’ Institut  de  N à utica  de  Barcelona  neix  el  curs  2015-2016  com  a  Institut  de  formaci ó               

professional  integrada  de  refer è ncia  i  d ’ excel · l è ncia,  especialitzat  exclusivament  en  el           
sector   de   la   n à utica   i   les   activitats   esportives.  

 
L’Institut  es  va  crear  gr à cies  a  un  conveni  de  col · laboraci ó entre  el  Consorci               

d ’ Educaci ó de  Barcelona,  el  Departament  d ’ Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya             
i  el  Consorci  El  Far,  i  hereta  l ’ oferta  dels  ensenyaments  n à utics  i  esportius  de  l ’ Institut                
Rambla  Prim.  El  Consorci  El  Far  ens  va  aportar  la  seva  llarga  experi è ncia  en  la  formaci ó i                   
promoci ó del  sector  n à utic  i  ens  va  facilitar  l ’ú s  de  les  seves  instal · lacions  en  el                 
manteniment,   la   reparaci ó    i   la   construcci ó    d ’ embarcacions   esportives   i   d ’ esbarjo.  

 
El  nostre  objectiu  principal é s  formar  i  qualificar  els  professionals  del  mar,  amb  les               

compet è ncies  t è cniques  i  actitudinals  que  requereix  el  sector  de  la  n à utica  esportiva  i              
d ’ esbarjo  i  esports  aqu à tics.  Ens  proposem  articular  els  itineraris  formatius  i            
professionals  per  orientar  i  acompanyar  els  alumnes  i  treballadors  en  els  seu  propi  cam í               
de   promoci ó    professional,   a   trav é s   de   formaci ó    reglada,   cont í nua   i   ocupacional.  

 
Disposem  d ’ una  ubicaci ó excel · lent  a  les  instal · lacions  del  Port  de  Barcelona,  i              

compartim  seu  amb  Ajuntament  de  Barcelona.  Volem  aprofitar  aquest  avantatge  per            
establir  lligams  amb  empreses  i  els  organismes  del  sector  n à utic,  promoure  una  intensa              
relaci ó amb  el  m ó n  esportiu  i  professional,  i  poder  tenir  un  paper  clau  en  la  dinamitzaci ó i                    
la  competitivitat  del  Port  de  Barcelona.  Tot  aix ò aportar à un  valor  afegit  a  la  formaci ó del                    
nostre  alumnat,  tant  en  l ’à mbit  tecnol ò gic  com  en  el  de  transmissi ó dels  valors               
professionals,  ja  que  facilitarà la  incorporaci ó de  les  novetats  tecnol ò giques  als              
curr í culums   formatius.  
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2.   Objectius   curs   2019-2020  
 

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  

Tempo  

Suport  
personalitzat  amb   
el  professorat  per    
millorar  la  pràctica    
docent  

Coordinació  
Pedagògica  

Nombre  de  docents    
atesos  
 
Enquesta  de  satisfacció    
de  la  formació  a     
especialistes  i   
professorat   nouvingut  

Tot   el   curs  
 
 
 

Inici   de   curs  

Tutories  
individualitzades  

Cap  d’Estudis   
i  Coordinació   
Pedagògica  

Nombre  tutories   
individualitzades  i  de    
reunions   amb   els   pares.  
Satisfacció   de   l’alumnat  

Tot   el   curs  

Disseny  de   
propostes  
didàctiques  
motivadores  

Cap  d’Estudis   
i  Coordinació   
Pedagògica  

Enquesta  de  satisfacció    
de  l’Alumnat  (pregunta    
2)  

Tot   el   curs  

Suport   alumnat  Coordinació  
Pedagògica  

Nombre  d’alumnat  que    
hi   participa  
 
Enquesta  de  satisfacció    
Suport   a   l’alumnat  

Tot   el   curs  

Servei  
d’orientació  
professional  per  al    
nostre   alumnat.  

Coordinació  
Pedagògica  

Nombre   d’alumnat   atès  
 
Enquesta   de   satisfacció  
 

  Tot   el   curs  

 

31-10-2019  Aprovat  Pàgina   6   de   41  

V05  PGA   -   Programació   general   anual  
 



        

 

 
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  Tempo  

Disseny   de  
propostes  
didàctiques  
motivadores  

Cap   d’Estudis  
i   Coordinació  
Pedagògica  

Enquesta  de  satisfacció    
de   l'Alumnat   (pregunta   2)  

Tot   el   curs  

Impulsar  
l’aprenentatge  
competencial   i  
integrador.   Fer  
esquema  
documental   i  
avaluació   per  
ABP  

Director   i  
Coordinació  
Pedagògica  

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

Tot   el   curs  

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

Coordinador  
Pedagògic   

Nombre   de   projectes  
Mòduls   implicats   en   ABP  

Tot   el   curs  

 
 

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  Tempo  
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Impulsar  
l’anglès   en   els  
diferents  
mòduls   dels  
estudis  

Coordinador  
lingüístic   i  
programes  
europeus   i  
Coordinació  
Pedagògica  

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

Tot   el   curs  

Actuacions  
externes   en  
llengua  
anglesa   amb  
l’alumnat  

Nombre   d’actuacions  
realitzades  

Tot   el   curs  

Actuacions  
externes   en  
llengua  
anglesa   als  
docents  

Formacions   rebudes,  
cursos,   seminaris,..  

Tot   el   curs  

Actuacions  
internes   en  
llengua  
anglesa  

Hores   grups   de   conversa  
del   professorat  

Tot   el   curs  

Creació   grup  
d’impulsió   de  
l’anglès.  
Aumentar  
l’anglès   als  
mòduls  
d’esports.   

Coordinador  
Lingüístic  

Nombre   de   projectes   i/o  
propostes   didàctiques  
Nombre   de   comunicacions  
al   professorat   sobre  
formació   i   beques   en  
llengua   anglesa   (mails)  
Creació   figura   del   Teacher  
 

Tot   el   curs  

 
 

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  
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països  

Activitats  Responsable  Indicadors   /   referents  Tempo  

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

Cap  
d’Estudis  

Nombre   d’empreses   i  
institucions  
contactades  

Tot   el   curs  

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

Cap  
d’Estudis  

Nombre   d’estades  Tot   el   curs  

 
 

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  Tempo  

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

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

Final   de  
curs  

Reunions  
personalitzades  
amb   el   professorat  
respecte   dels  
resultats   de   la  
satisfacció   de   
l’alumnat  

Director  Nombre   de   reunions  
realitzades  

Final   de   curs  

Creació   del   grup   de  
treball   de   Bones  
Pràctiques  

Coordinador  
Pedagògic  

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

Final   de   curs  
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Implantar   el   servei  
d’orientació   i   les  
classes   de   reforç  
per   l’alumnat   

Coordinador  
Pedagògic  

Alumnes   atesos  Final   de   curs  

 
 

OBJECTIU  
ESTRATÈGIC  

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

OBJECTIU   DE  
CENTRE  

2.1  Consolidar   la   certificació   ISO   9001:2015  

Activitats  Responsable  Indicadors   /   referents  Tempo  

Creació   i   actualització  
de   procediments   i  
documents   del   centre  

Coordinació  
de   qualitat  

Documentació   del   centre  
actualitzada   i   aprovada  

 
Tot   el   curs  

Visibilització   del   SGQ   i  
els   seus   avantatges   al  
claustre.  

Coordinació  
de   qualitat  

Formació   al   professorat  
realitzada  
Professorat   informat   

Tot   el  
curs  

Establiment   d’una  
dinàmica   sistemàtica  
de   seguiment   i  
resolució   de   NC,   AM,  
temes   pendents   i  
acords   en   CQ.  

 
 

Coordinació  
de   qualitat  

Actes   de   la   Comissió   de  
qualitat  
Document   de   seguiment   NC,  
AM   actualitzat  

 
 

Tot   el   curs  

Establiment   de   la  
sistemàtica  
anàlisi-presa   de  
decisions   de   resultats  
d’auditories   amb   els  
auditats   i   de   resultats  
d’enquestes   amb   els  
departaments  

Comissió   de  
qualitat  

Professorat   informat   i   presa  
de   decisions  
Anàlisi   dels   resultats   de   les  
enquestes   i   presa   de  
decisions   en   departament  
(punt   present   acta)  

Segon   i  
tercer  
trimestre  

Recollida   i   anàlisi  
d’informació   de   la  
norma   14001:2015   i  
planificació   estratègica  
per   accedir-hi.  

Coordinació  
de   qualitat  

Documentació   recollida  
(carpeta   Drive   Q)  
Pla   general   establert  

Tercer  
trimestre   del  
curs  
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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   millora   contínua   del   i   des   del  
sistema   de   gestió  

Activitats  Responsable  Indicadors   /  
referents  

Tempo  

Consolidació   del  
reconeixement   dels   equips  
de   millora   com   a   eina   de  
millora   contínua.  

 
Coordinació   de  

qualitat  
 

Reconeixement   de   la  
feina   dels   EM   en   la  
memòria   AGAI.   

Tot   el   curs  

Creació   d’un   nou   mapa   de  
processos   simplificat:   

- revisió   de   les   funcions  
de   cada   rol,   

- revisió   dels  
procediments   associats  
i  

- revisió   dels   indicadors.  

 
 
 

Coordinació   de  
qualitat  

 

 
 
 
Nou   mapa   de  
processos   creat  

 
 
 
Tot   el   curs   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Tempo  

Reunions   o   acords  
amb   empreses   o  
institucions  

Coordinador  
FP  

Nombre   d’empreses   que  
han   acollit   alumnes   (dual   o  
FCT)   durant   aquest   curs  

Tot   el  
curs  

Establir   convenis   amb  
empreses   o  

Coordinador  
FP   /   Director  

Nombre   de   convenis   de   dual  
Nombre   de   convenis  
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institucions  

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  Tempo  

Analitzar   demandes  
dels   sector  
professional  

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

Tot   el  
curs  

Participar   en   grup   de  
treball   per   a   establir  
diferents   itineraris  
formatius  

Director  

Realització   d’activitats  
formatives   no   reglades  

Director  Nombre   d’activitats  
formatives   no   reglades  
impartides  

Director  Hores   d’activitats   formatives  
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no   reglades   impartides  
 
 

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  Tempo  

Formació  
complementària  
ofertada   a   l’alumnat  

Director  Nombre   de   cursos  Tot   el  
curs  

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

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

Tot   el  
curs  

Creació   del   servei  
d’orientació  

Coordinadora  
pedagògica  

Alumnes   atesos  Tot   el  
curs  

 
 

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  

Tempo  

Disseny   del   mapa   de  
perfils   professionals  

Director  Nombre   de   perfils  
professionals  
identificats   i   definits.  

Tot   el  
curs  

 
 

OBJECTIU  
ESTRATÈGIC  

3  Millorar   l’ocupabilitat   de   l’alumnat  

OBJECTIU   DE  
CENTRE  

3.3  Incrementar   la   qualitat   i   quantitat   de   les  
pràctiques   en   empreses  
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Activitats  Responsable  Indicadors   /   referents  Tempo  

Incrementar   la  
formació   dels   tutors  
de   pràctiques   en  
empresa  

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

Tot   el   curs  

Realització  
d’enquestes   de  
satisfacció   a   alumnes  

Coord.   FP  -   Satisfacció   de   l’alumnat  
amb   l’estada   a   l‘empresa   

Finalització  
estudis  
  

Realització  
d’enquestes   de  
satisfacció   a  
empreses  

Coord.   FP  -   Satisfacció   de   les  
empreses   amb   les  
FCT/Dual   (FP/DUAL)  

  
Finalització  
FCT/DUAL  

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  

Tot   el   curs  

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

Coordinació  
pedagògica  

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

Abans  
d’iniciar  
DUAL  

 
 

OBJECTIU  
ESTRATÈGIC  

3  Millorar   l’ocupabilitat   de   l’alumnat  

OBJECTIU   DE  
CENTRE  

3.4  Mantenir   activa   i   dinamitzar   la   borsa   de  
treball   per   a   l’alumnat,   ex   alumnat   i   sector  
en   general  

Activitats  Responsable  Indicadors   /   referents  Tempo  
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Augmentar   el   nivell   de  
participació  

Coord.FP   i   Cap  
d’estudis   adjunt  

3.4.1  Alumnat  i    
ex-alumnat  registrat  a  la     
borsa   de   treball.  
3.4.2  Nombre   
d’empreses  registrades   
a   la   borsa   de   treball  
3.4.3   Nombre   d’ofertes  
creades  

Tot   el   curs  

Incrementar   promoció   de  
la   borsa   i   informació   del  
seu   funcionament.  

Coord.   FP   i   Cap  
d’estudis   adjunt  

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

Tot   el   curs  

 
 

3.   Indicadors  
S’han   establert   els   indicadors   que   permetran   analitzar   i   valorar   el   grau   d’assoliment   dels  
objectius   i   fer   una   comparativa   amb   cursos   anteriors.  
 
 
Codi	 Nom			del			indicador	 Acceptació  Objectiu  

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

1.1.2  Alumnes   graduats  50%  60%  

1.1.3  Abandonament   d’alumnes  30%  20%  

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

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

1.2.3  Sortides   amb   alumnes  15  20  

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

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

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

1.4.2  Nombre   d’estades   a   l’estranger   del   professorat  2  4  

1.4.3  Nombre   de   participacions   en   projectes   europeus  5  10  

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

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

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

2.2.2  
Nombre   de   no-conformitats   en   les   auditories   internes   o   externes  
realitzades  5  3  
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2.3.1  Nombre   de   convenis   de   col·laboració   i   acords   vigents   i   actius  8  18  

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

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

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

2.4.3  Hores   d’activitats   formatives   no   reglades   impartides  200  250  

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

3.1.2  
Nombre   d’activitats   (conferències,..)   amb   alumnes   relacionades   amb   la  
promoció   professional  4  5  

3.2.1  Nombre   de   perfils   professionals   identificats   i   definits  4  6  

3.3.1  Satisfacció   de   l’alumnat   amb   l’estada   a   l‘empresa  6,0  9,0  

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

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

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

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

3.4.1  Alumnes   registrats   a   la   borsa   de   treball  40  60  

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

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

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

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

C5-2  Grau   de   compliment   del   Pla   d’enquestes  5%  0%  

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

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

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

E3-1  Grau   de   compliment   dels   objectius   anuals   de   qualitat  60%  75%  

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

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

S2-1  Grau   de   satisfacció   amb   l’ambient   de   treball  85%  95%  

S3-1  Grau   de   desviament   pressupostari  5  3  

S3-2  Grau   de   satisfacció   amb   la   neteja   i   manteniment  85%  95%  

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

S5-1  Nombre   d’incidències   als   simulacres  ----  ----  

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

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

S9-1  Grau   de   satisfacció   a   les   activitats   complementàries  85%  95%  
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4.   Estructura   Organitzativa   del   centre  
4.1.   L’equip   directiu  
 

DIRECTOR   CAP   D ’ ESTUDIS   CAP   D ’ ESTUDIS  
ADJUNT  

SECRETARIA  COORDINACIÓ  
PEDAGÒGICA  

Feliu   L ó pez   i   Vidal   Xavier   Cuerpo  
Martínez  

Toni   Gilabert  
Santiveri  

Marc   Muñoz  
Pallarès  

Mireia   Latre  
Escandil  

 

4.2.   Equips   de   Coordinació  

COORDINACI ONS   RESPONSABLE  

Lingüístic   i   Programes   Europeus  Xavier   Cuerpo   Martínez   /   Iona   Ascolies  

Formació   Professional   (escola   –Empresa)   Ramón   Bordas   Manjón  

Prevenció   Riscos   Laborals   Miguel   Montes   Dorado  

Qualitat   Isabel   Gelabert   Udina  

Cap   de   Drassana  Joan   Guerrero   Garcia  

TIC  Belén   Mercader   Prats  

 
4.3.   Equips   de   Coordinació   de   Projectes  
 
COORDINACI Ó   DE   PROJECTES   RESPONSABLE  

Coordinador/a   de   projectes   GM  Xavier   Ges   Cros  

Coordinador/a   de   projectes   GS  Rafael   Aranda   González  

Coordinador/a   de   projectes   Esports  Mireia   Latre   Escandil  

 
4.4.   Equips   de   millora   
 
Tot   el   professorat   del   centre   participa   en   un   equip   de   millora.   La   direcció   ha   definit   els  
temes   a   treballar   basant-se   en   les   demandes   que   el   claustre   va   fer   al   juny   passat  
(expressats   al   punt   4.5).  
 

31-10-2019  Aprovat  Pàgina   17   de   41  

V05  PGA   -   Programació   general   anual  
 



        

Aquests   grups   tenen   com   a   finalitat   la   millora   de   la   gestió   i   funcionament   del   centre.  
Treballen   en   temes   bàsics   de   funcionament   i   impulsen   la   seva   millora.  
 
 
 
 
4.5.   Detall   equips  
 
Nom   del   equip  Membres  Horari   de   reunió  Aula  

Qualitat  Isabel   Gelabert  Dimarts   13:30-14:30    D105  

Miquel   Montes  

Marc   Muñoz  

Servei   d'orientació  Mireia   Latre  Divendres   11:30-12:30  D103/104  

Bego   Guerrero  

Cristina   Martin  

Edgar   Martinez  

Anglès  Iona   Ascolies  Dijous   10:00-11:00  S204  

Patricio   Amaya  

Toni   Gilabert  

Xavi   Cuerpo  

Elisabet   Torres  

Tic-Tac  Joan   Monguillot  Dimarts   11:30-12:30  Despatx   Direcció  

Feliu   Lopez  

Isaac   Cano  

Sergi   Azón  

Tallers  Joan   Guerrero  Dijous   13:30-14:30    

Xavi   Ges  

Mònica   Barrio  

Belen   Mercader  

Jose   domenech  

Innovació  
pedagògica  

Alejandro   Aparicio  Dimecres   13:30-14:30  S205  

Antonio   Domenech  
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Alex   (Ignasi)  

Nauticàpsules  Ramon   Bordas  Dimecres   13:30-14:30  S203  

Jordi   Gil  

Francisco   Soler  Dilluns   18:30-19:30    

Manuel   Fernández  

Alfred   llorach  

 
 
4.6.   Relació   places/professorat  
 
LLOC  PLACES  PROFESSOR/A  

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

Xavier   Ges   Cros  

Mònica   Barrio   López  

Xavier   Cuerpo   Martínez  

Belén   Mercader   Prats  

Marc   Muñoz   Pallares  

Manuel   Fernández   López   (½)  

Dep.   Instal·lació   i   manteniment  9   i   1/2  Patricio   Amaya   Vidal   

Sergi   Azón   Lluch  

Alfred   Llorach   Vicente  

Feliu   López   I   Vidal  

Edgar   Martínez   Martínez   

Miquel   Montes   Dorado  

Joan   Guerrero   García  

Francisco   Soler   Preciado  

Iona   Ascolies   Creixell   (½)  

Jose   Domenech   Fernandez  

  

Dep.   FOL  1  Cristina   Martín   Rico  

Dep.   Esports  10  Toni   Gilabert   Santiveri  

Ignasi   Santamaría   Duch  

Mireia   Latre   Escandil  

Ramón   Bordas   Manjón  
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Isabel   Gelabert   Udina  

Joan   Monguillot   Hernando  

Elisabet   Torres   Biosca  

Antonio   Javier   Domenech   Herrero  

Alejandro   Aparicio   Suñen  

Alejandro   Roig   (subst.   Ignasi)  

Isaac   Cano   Aynè  

Especialistes   Busseig    

Albert   Batalla  

 

Especialistes   Vela   Jofre   Rabadà  

Adrià   Bernaus  

Jordi   Renom  

Cristina   Fernández  

Carles   Palomares  

Jordi   Lázaro  

Diana   Cuadras  

Toni   Rivas  

Pol   Rivas  

Especialistes  
  SOS  

Federació   Catalana  
Salvament   i  
Socorrisme  

 

 

 

 

 

 

 

Creu   Roja  

Roger   Guiral  

Jordi   Badet  

Raul   Rioja  

Julen   Fernández  

Lluís   Muñoz  

Carlos   Rivera  

David   Capellas  

 

 

 

Fidel   Cano  
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David   Rigat  

Jordi   Parra  

Francesc   Coll  

Víctor   Alcaraz  

PFI  2  Begoña   Guerrero   Sorribes  

Jordi   Gil   Domingo  

 
 
4.7.   Distribució   de   tutories  
 
TUTORIA   PROFESSOR/A  

1r   curs   CFGM   Manteniment   de   Vaixells   (matí)   Patricio   Amaya  

1r   curs   CFGM   Manteniment   de   Vaixells   (tarda)  Miguel   montes  

2n   curs   CFGM   Manteniment   de   Vaixells   (matí)   Jose   Domenech  

2n   curs   CFGM   Manteniment   de   Vaixells   (tarda)  Alfred   Llorach  

1r   curs   CFGS   Sistemes   electr ò nics   i  
automatitzats  

Xavier   Ges  

2n   curs   CFGS   Sistemes   electr ò nics   i  
automatitzats  

Francisco   Soler  

1r   curs   CFGS   Animació   socioesportiva   en  
activitats   de   platja  

Alejandro   Aparicio  

2on   curs   CFGS   Animació   socioesportiva   en  
activitats   de   platja  

Antonio   Javier   Domenech  

CI-GM   (1)   Ensenyaments   Esportius   Ignasi   Santamaria   

CI-GM   (2)   Ensenyament   Esportius   Ramón   Bordas  

CFGS   SOS   Elisabet   Torres  

PFI  Begoña   Guerrero  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.   Membres   del   Consell   Escolar  
 
 
El   Consell   Escolar   està   constituït   de   la   següent   manera:  
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FUNCIONS   REPRESENTANT  

Director  Feliu   López   Vidal  

Cap   d’estudis   Xavier   Cuerpo   Martínez  

Secretari  Marc   Muñoz   Pallarès  

Representant   de   l’Ajuntament  Francesc   Puigdomènech   Torras  

Docents   Ignasi   Santamaria   Duch  

Miguel   Montes   Dorado  

Albert   Casas   Garcia  

Belen   Mercader   Prats  

Jordi   Gil   Domingo  

Cristina   Martin   Rico  

Alumnat,   pares   i   mares   Augusto   Ibarra   Lozano  

María   Martín   Lujano  

Kilian   Sanmartí   Peiró  

Eric   Raja  

Jaskaran   Singh  

Álvaro   Sanz   Domínguez  

PAS   Jose   Santiago   García  

 

Observació:   

En  cas  de  produir-se  una  vacant,  la  substitució  dels  membres  del  Consell  es  farà  de  la                 
següent   manera:  

En  el  sector  de  professorat,  alumnat,  pares  i  mares,  i  PAS,  ocuparà  la  vacant  la  persona                 
següent  en  nombre  de  vots  segons  l’acta  de  votació  del  darrer  procés  electoral.  La               
persona  que  ocupa  la  vacant  ho  fa  a  tots  els  efectes  fins  a  l’acabament  del  mandat  de  la                   
persona   que   substitueix.  

Si  no  hi  ha  cap  més  persona  disponible,  les  vacants  seran  cobertes  en  cada  sector  de  la                  
manera   següent:  

●  Sector  professorat  i  PAS:  cadascun  dels  sectors  (claustre  de  professorat  i  PAS)              
realitzarà   una   votació   extraordinària   per   tal   de   cobrir   la   vacant   produïda.  

●   Sector   alumnat/pares/mares:   En   el   cas   que   algun   alumne   ja   no   hi   sigui   al   centre:  

1r.   Llista   de   suplents   (normatiu).  
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2n.   Com   a   mínim   ha   d'haver   un   representant   de   cadascuna   de   les   dues   etapes   (FP   o  
esports).  

3r   Si   la   llista   d'espera   s'esgota   o   queden   tots   els   alumnes   d'una   mateixa   etapa,   es  
convocarà   als   delegats   corresponents.  

 

5.   Gestió   de   la   qualitat  
Al  curs  17-18  el  centre  va  assolir  la  certificació  ISO  9001:2015.  El  curs  passat  i  l’actual  el                  
centre   es   planteja   consolidar   la   certificació   i   la   gestió   segons   la   norma.  
Al  mateix  temps  continuarà  participant  a  les  xarxes  del  PQiMC  del  departament,  per              
mantenir-se  en  contacte  amb  les  bones  pràctiques,  innovació  i  entrar  en  contacte  amb  el               
model   d’excel·lència   “e2cat”   per   a   la   millora   contínua.  
 
5.1.   Pla   d’auditories  

Es  preveu  la  realització  de  l’auditoria  interna  a  finals  de  gener  de  2020  i  de  l’externa  de                  
seguiment   de   segon   any   a   finals   de   març   del   2020.  
Es  preveu  que  l’auditoria  interna  inclogui,  a  part  de  l’ensenyament-aprenentatge  i  els             
processos  estratègics,  els  processos  que  no  van  estar  inclosos  a  l’auditoria  de             
certificació,  específicament  el  d’ensenyament-aprenentatge  del  PFI;  també  inclourà  les          
no  conformitats  trobades  a  l’auditoria  de  certificació,  per  al  seguiment  de  les  accions              
correctives.  
Per  a  la  realització  de  l’auditoria  interna  es  comptarà  amb  l’assessorament  de  la  xarxa               
del   PQiMC,   per   comptar   amb   una   persona   auditora   externa   adequada.  
 

5.2.   Pla   d’enquestes  

S’ha   acordat   realitzar   els   següents   grups   d’enquestes:  
1. Enquestes   a   l’alumnat   de   valoració   del   principi   de   curs.   (matrícula   i   acollida)  
2. Enquestes   a   l’alumnat   de   valoració   del   curs   complet   i   del   professorat.  
3. Enquestes   a   les   empreses   de   valoració   de   l'estada   a   l’empresa.   
4. Altres  (enquestes  als  pares  dels  menors,  de  satisfacció  de  portes  obertes,  de             

satisfacció   del   personal   del   centre,...)  
 
L’institut  de  nàutica  té  estudis  amb  un  calendari  regular  (de  curs  complet)  i  d’altres               
estudis  amb  un  calendari  irregular  (començament  i  finalització  en  punts  variables  del             
curs).  Els  estudis  de  calendari  regular  són  els  d’FP  i  els  de  PFI,  que  es  programen  a  curs                   
complet.   Els   estudis   de   calendari   irregular   són   cursos   d’ENSERE.  
Aquestes   variacions   en   el   calendari   afecten   evidentment   al   calendari   d’enquestes.   
Enquestes   en   els   estudis   de   calendari   regular:  

● A  la  primera  quinzena  d’octubre  es  passaran  les  enquestes  de  valoració  del             
principi   de   curs.  

● A  la  segona  quinzena  d’abril,  principis  de  maig  es  passaran  les  enquestes  de              
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valoració   del   curs   complet   i   del   professorat.  
● Les  enquestes  de  valoració  d’estada  a  l’empresa  es  passaran  de  continu  com  a              

part   del   procés   d’avaluació   de   l’estada.  
● Les   altres   enquestes   es   passaran   a   demanda   quan   escaigui.  

 
Enquestes   en   els   estudis   de   calendari   irregular:  
El   cap   de   departament   d’esports   informarà   de   l’inici   del   curs   i   de   la   seva   durada.   

● Es  programaran  les  enquestes  de  valoració  del  curs  complet  (inclou  valoració  de             
principi  de  curs)  i  del  professorat  els  darrers  dies  del  curs  (per  cobrir  l’eventualitat               
de   no   haver   tractat   algun   professor   en   concret).  

● Les  enquestes  de  valoració  d’estada  a  l’empresa  es  passaran  de  continu  com  a              
part   del   procés   d’avaluació   de   l’estada.  

● Les   altres   enquestes   es   passaran   a   demanda   quan   escaigui.  
 
A  finals  de  maig  principis  de  juny  es  passaran  les  enquestes  de  valoració  del  personal                
del   centre   (professorat   i   PAS)   

6.   Pla   de   prevenció   de   riscos  
En  el  primer  trimestre  del  curs  2019/2020,  està  previst  realitzar  els  simulacres             
d’evacuació  a  l’edifici  Drassana  i  Seu,  amb  l’objectiu  de  comprovar  el  funcionament  del              
pla   d’emergència   i   evacuació.  
 
En  l’edifici  FNOB,  participarem  en  els  simulacres  que  realitzin  els  responsables  dels             
edificis   corresponents.  
 
Aquest  curs  ampliarem  les  fitxes  de  seguretat  i  normes  d’usos  de  altres  tallers  amb  risc                
important.  
 

 
7.   Projectes   Internacionals  
7.1.   Erasmus  
 
Respecte   al   curs   19-20   es   proposen   els   següents   objectius:  
  
OBJECTIUS:  
O1.   Tenir   experiències   en   mobilitat   en   tots   els   cicles   formatius   que   s’oferten   a   l’Institut  
O1.   Consolidar   les   mobilitats   als   cicles   que   ja   tenen   experiència  
O2.  Incrementar  les  beques  de  GM  que  tenen  més  dotació  i  més  viabilitat  de  cara  a                 
l’alumnat  
O3.   Millorar   les   capacitats   lingüístiques   en   Anglès   del   professorat  
O4.   Millorar   les   capacitats   lingüístiques   de   l’alumnat   en   Francès  
O5.   Iniciar   la   demanda   de   beques   al   SEPIE   directament,   a   través   de   la   carta   ECHE  
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06.   Fer   el   projecte   per   demanar   beques   pel   curs   20-21  
  
 

8.   Estudis,   grups   i   marc   horari  
8.1.   Estudis  
 
L’institut   de   Nàutica   de   Barcelona   ofereix:  
 
Formació   Professional   (FP)  
  
Tècnic   o   tècnica   en   manteniment   d’Embarcacions   d’Esbarjo.  
Codi:   TM60  
  
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   (EERE)  
  
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   amb   Aparell   Fix  
Codi:   TEGS   NAA0  
  
  
Programes   de   Formació   i   Inserció   (PFI)  
  
Auxiliar   de   muntatges   d'instal·lacions   electrotècniques   en   edificis  
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Codi:   PFI   EE01  
 
 
8.2.   Grups   i   marc   horari  
 
TORN   HORARI   ESPECIALITAT   CURS   NIVELL   DENOMINACIÓ  
MATÍ   8:00   -   14:30   SQ11   Cicle  

Inicial  
Grau   Mitjà   Tècnic/a  Esportiu  en  Busseig        

Esportiu   amb   Escafandre   Autònom   
MATÍ   8:00   -   14:30   SQ10   Cicle   Final   Grau   Mitjà   Tècnic/a  Esportiu  en  Busseig        

Esportiu   amb   Escafandre   Autònom   
MATÍ   8:00   -   14:30   NA00   Cicle  

Inicial  
Grau   Mitjà   Tècnic/a  Esportiu  en  Vela  amb          

Aparell   Fix   i   Aparell   Lliure  
MATÍ   8:00   -   14:30   NA10   Cicle   Final   Grau   Mitjà   Tècnic/a  Esportiu  en  Vela  amb          

Aparell   Fix  
MATÍ   8:00   -   14:30   NA20   Cicle   Final   Grau   Mitjà   Tècnic/a  Esportiu  en  Vela  amb          

Aparell   Lliure  
MATÍ   8:00   -   14:30   SS20   Cicle  

Inicial  
Grau   Mitjà   Tècnic/a  Esportiu  en  Salvament  i          

Socorrisme  
MATÍ   8:00   -   14:30   SS10   Cicle   Final   Grau   Mitjà   Tècnic/a  Esportiu  en  Salvament  i          

Socorrisme  
 

MATÍ  
8:00   -   14:30   SSA0   -   Grau  

Superior  
Tècnic/a  Esportiu  Superior  en        
Salvament   i   Socorrisme  

MATÍ   8:00   -   14:30   TM60   1r   i   2on   Grau   Mitjà   Manteniment  d’embarcacions    
d’esbarjo  

TARDA   15:00   -   21:30   TM60   1ri   2on   Grau   Mitjà   Manteniment  d’embarcacions    
d’esbarjo  

TARDA   15:00   -   21:30   EEA1   1r   Grau  
Superior  

Sistemes  electrotècnics  i  de        
comunicació   de   vaixells  

TARDA    15:00   -   21:30   EEA1   2n   Grau  
Superior  

Sistemes  electrotècnics  i  de        
comunicació   de   vaixells  

MATÍ   8:00   -   14:30   AEA0   1r   i   2on   Grau  
Superior  

Ensenyament  i  Animació      
Sociesportiva,  adaptat  a  activitats        
de   platja  

TARDA  
i  

TARDA  

09:00   –   15:00  
15:00   -17:00  

PFI   -   PFI   Auxiliar  de  muntatges      
d’instal·lacions  electrotècniques    
en   edificis  

 

 

 

 

 

 

31-10-2019  Aprovat  Pàgina   26   de   41  

V05  PGA   -   Programació   general   anual  
 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Calendari     del   curs   19/20  
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Annex   1.   Calendari   acadèmic   detallat  
 
 
 
 
 
 

10.   Calendari   de   reunions  
10.1.   Equip   directiu  
 
Les   reunions   dels   membres   que   conformen   l ’ equip   directiu   es   desenvoluparan   tots   els  
dilluns   de   10:00   a   12:00h.  
 
10.2.   Comissió   de   qualitat  
 
La   comissi ó    de   qualitat   es   reunir à    principalment   els   dijous   de   12h   a   14h.  
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10.3.   Juntes   d’avaluació  
 

   GM   Vaixells   GS   Sist   Elects   GS   TSEAS   PFI  

1a   Avaluaci ó   11   i   18   des   2019   11   i   18   des   2019   11   i   18   des   2019   11   i   18   des   2019  

2a   Avaluaci ó   18   i   25   de   març  
de   2019  

18   i   25   de   març   de  
2019  

18   i   25   de   març  
de   2019  

18   i   25   de   març  
de   2019  

3a   Avaluaci ó    i  
final  

2   de   juny   de   2019   2   de   juny   de   2019   2   de   juny   de  
2019  

2   de   juny   de   2019  

Avaluaci ó  
Extraordin à ria  

15   juny   de   2019   15   juny   de   2019   15   juny   de   2019   15   juny   de   2019  

 
 

 
ENSENYAMENTS   ESPORTIUS  

Annex   2   Calendari   i   avaluacions   Ensenyaments   Esportius  

 
 
10.4.   Reunions   d’equip   docent  
 
Al   llarg   del   curs   es   desenvolupen   aquestes   reunions   on   tractem   diferents   aspectes   com  
poden   ser:   funcionament   del   grup,   disciplina,   resultats   i   sortides  
En   la   FP   les   reunions   d’equip   docent   es   desenvolupen   trimestralment.  
En   els   Ensenyaments   Esportius   es   planifica   el   següent   calendari:  
 
GRUP  INICIAL  SEGUIMENT  FINAL  
CI   Esports    setembre  octubre  gener  
CF   Esports  desembre  maig  juliol  
GS   Esports  setembre  març  juny  
 
 
10.5.   Reunions   de   Coordinació   Pedagògica  
 
El   Coordinador   Pedagògic   convoca   al   llarg   del   curs   escolar   diferents   reunions   amb   tutors  
i/o   equips   docents   per   tractar   aspectes   com   poden   ser:   seguiment   del   grup   de   suport,  
NEE   i   altres   temes   d’organització   i   funcionament.  
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Segons   necessitats   es   convocaran   reunions   amb   altres   entitats   (EAP).  
 
 
10.6.   Reunions   de   Departament  
 
Cada  departament  te  programades  unes  reunions  al  llarg  del  curs  per  tractar  temes  com               
poden  ser:  actualització  de  programacions,  criteris  d’avaluació,  activitats  acadèmiques  i           
sortides.  
El  Cap  de  Departament  convocarà  amb  antelació  cada  reunió,  redactarà  l’acta            
corresponent   i   especificarà   els   acords   si   s’escau.  
 
10.7.   Reunions   de   l’equip   de   millora  
 
Els  equips  de  millora  definits  en  els  punts  4.4  i  4.5  tenen  una  hora  definida  de  reunió                  
setmanal   i   una   hora   d’horari   personal   per   treballar.  
  
10.8   Reunions   de   projectes  
 

● projectes   ABP  
Els  coordinadors  de  projectes  programen  al  llarg  del  curs  diferents  reunions  amb  el              
professorat  del  cicle  corresponent  i  tracten  aspectes  com:  propostes  de  reptes  i/o             
projectes,  disseny  de  recursos  (dossier  alumnat,  rúbriques,  fitxes,...),  seguiment  del           
desenvolupament   dels   projectes   i   avaluació   del   projecte.   
 

● projectes   NO   DUAL  
En  aquestes  reunions  participa  tot  el  professorat  implicat  en  aquest  mòdul,  es  tracten              
aspectes  com:  planificació  i  seguiment  dels  diferents  projectes  que  fan  els  alumnes  NO              
DUAL,  tant  de  grau  mig  com  de  grau  superior  de  FP,  projectes,  resultats  d’aprenentatge               
assolits  pel  alumnes,  pressupost  per  l'execució,  presentació  dels  resultats  del  projectes,  i             
futurs  projectes  a  desenvolupar.  La  periodicitat  acostuma  a  ser  un  parell  de  reunions  per               
trimestre,   tot   i   que   poden   haver-hi   més   en   funció   de   les   necessitats   dels   projectes.  
 
 
 
 
 
10.09.   Claustre   de   professorat  
 

Ordinaris  
Inici   de   curs:   4   de   setembre   de   2019.  
Fi     del   primer   trimestre:   20   de   desembre   de   2019.  
Fi   del   segon   trimestre:3   d’abril   de   2019.  
Final   de   curs:   30   de   juny   de   2019.  

 
Extraordinaris  
Es   desenvoluparan   al   llarg   del   curs   en   funci ó    de   les   necessitats   i   circumst à ncies  
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concretes,   preferentment   a   la   banda   hor à ria   del   dimecres   de   15:00   a   16:00h.  
 
10.11.   Consell   Escolar  
 

Ordinaris  
1r   trimestre:   desembre   
2n   trimestre:   març  
3r   trimestre:   juliol  

 
Extraordinaris  
Es   desenvoluparan   al   llarg   del   curs   en   funci ó    de   les   necessitats   i   circumst à ncies  
concretes.  

 
10.12.   Professorat   nou   al   centre  
 
Es  far à una ú nica  reuni ó conjuntament  amb  la  resta  de  professorat  a  l ’ inici  de  curs,  per                 
tal  d ’ explicar  el  funcionament  del  centre.  Tanmateix  es  realitzar à un  procediment            
d ’ acollida  al  professorat  que  es  vagi  incorporant  m é s  tard  per  substitucions  de  malalties,              
llic è ncies.  
El  professorat  nouvingut  disposarà  d’un  dossier  informatiu  en  relació  a  l’organització  i             
funcionament  del  centre  i  tindrà  un  professor  acompanyant  “padrí”  durant  tota  la  seva              
estada   per   si   necessita   qualsevol   suport.  
 
10.13.   Presentació/reunió   inicial   a   l’alumnat  
 
Es   realitzarà   una   presentació   a   inici   de   curs   (12   de   setembre)   dirigit   a   tot   l’alumnat.  
 
1ª   part:   presentació   general   a   càrrec   de   l’equip   directiu:   presentació   del   curs,   horaris,  
matèries,   professorat,   materials   i   recursos   necessaris,   organització   de   l’Institut   de  
Nàutica   de   Barcelona   i   dels   Cicles   Formatius  
 
2ª   part:   presentació   a   càrrec   de   tutors   i   especialistes,   per   separat,   de   l’alumnat   en   funció  
del   Cicle   al   que   s’ha   matriculat:   aspectes   generals   del   CF,   Mòduls   i   Unitats   Formatives,  
distribució   al   llarg   del   curs,   criteris   d’avaluació,   elecció   de   delegat,..  
 
10.14.   Presentació/reunió   de   pares   i   mares   /   tutors   i   tutores  
 
Es   desenvolupar à    una   reuni ó    de   l ’ equip   directiu   i   els   tutors   o   tutores   de   grup,   amb   els  
pares   i   mares   de   l ’ alumnat   de   primer   curs   de   grau   mitjà   (FP   i   Ens.   Esportius)   i   de   PFI   per  
donar   informaci ó    del   funcionament   del   curs,   dates   d ’ avaluaci ó ,   lliurament   de   notes, …  
 
Aquesta   reuni ó    tindr à    lloc   el   30   d’octubre   de   2019.  
 
Els   tutors/es   tenen   un   hora   setmanal   de   visita,   en   la   qual   poden   rebre   al   pare/mare   amb  
una   cita   pr è via.  
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11.   Per í odes   d ’ avaluaci ó  
La   informació   referent   a   l’inici   del   curs,   dates   de   final   d’avaluació,   lliurament   notes,  
cloenda,...   es   pot   consultar   en   l’ annex   1    (calendari   acadèmic   detallat)   i   annex   2  
(calendari   Ensenyaments   Esportius)  
 
 

12.  Celebracions,  concursos  i  activitats      
complementàries  
11.1.   Setmana   Blava  

Aquest  curs  es  desenvolupa  la  5a  Setmana  Blava,  al  mes  de  febrer  (del  dia  25  al  28),  és                   
una  jornada  tècnica,  amb  una  sèrie  de  presentacions,  xerrades,  tallers,…  per  part             
d’empreses  relacionades  amb  el  món  de  la  nàutica  esportiva  i  d’esbarjo  i  dels  esports               
aquàtics.  
 
La  jornada  està  oberta  a  organitzacions  de  tot  tipus,  empreses  privades,  públiques,             
administració   pública,…   i   fins   i   tot   emprenedors.  
 
La  finalitat  d’aquesta  jornada  és  augmentar  la  relació  amb  empreses  i  entitats  de  l’entorn               
per  poder  transferir  coneixement  i  contribuir  a  l’actualització  dels  coneixements  del            
professorat  i  millorar  les  competències  de  l’alumnat,  ja  que  aquests  tenen  l’oportunitat  de              
copsar  de  primera  mà  el  sector  professional  al  qual  estan  dedicant  molts  dels  seus               
esforços.  
 
 
12.2.   Innova   FP  

A   final   del   curs   2017/18   i   després   d’una   valoració   del   1er   any   en   aquest   grup   de   treball,  
es   va   decidir   no   donar-li   continuïtat   donada   la   poca   aplicabilitat   que   te   a   dia   d’avui   en   el  
nostre   centre.  
 

12.3.   Concurs   emprenedoria  

Cada  curs  organitzem  un  concurs  d’emprenedoria,  per  a  que  els  nostres  alumnes  puguin              
demostrar  la  seva  iniciativa  emprenedora.  Al  guanyador/a  se’l  reconeix  amb  un  premi  i              
representarà   al   centre   als   Premis   FPemprèn.  

 

12.4.   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.   
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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  o                  
en  hores  no  presencials.  L’alumnat  realitzarà  les  seves  tasques  individualment  o  en  petit              
grup   i   el   professor/a   donarà   els   suports   que   calguin   en   el   moment   que    es   necessitin.  

Aquests  grups  de  suport  a  l’estudi  van  néixer  amb  l’objectiu  de  cobrir  les  necessitats               
detectades   següents:  

1.   Donar   un   suport   a   l'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.  

  

12.5.   Servei   d’Orientació  

El  servei  d’orientació  al  centre,  sorgeix  davant  de  la  necessitat  dels  alumnes  dels  centre               
en   quan   l’orientació   acadèmica   i    laboral.  

Un  dels  reptes  de  la  Formació  Professional  a  Catalunya  és  augmentar  el  rendiment  dels               
programes  formatius  i  concretament,  millorar  l’orientació  educativa  i  professional  i           
avançar   cap   a   un   model   de   major   alternança   entre   escola   i   treball,   és   a   dir,   l’FP   dual.  

El  Projecte  Educatiu  de  l’Institut  de  Nàutica  de  Barcelona  té  com  a  missió  articular  els                
itineraris  formatius  i  professionals  per  a  orientar  i  acompanyar  als  alumnes  i  als              
treballadors   en   el   seu   propi   camí   de   promoció   professional.  

Per  tant,  considerem  que  comptar  amb  els  recursos  per  tal  de  motivar  l’alumnat  a               
continuar   formant-se,   a   ser   competent   en   la   recerca   de   feina   i   en   la   seva   inserció   laboral.  

S’ha  creat  un  grup  de  treball  per  a  la  creació  e  implantació  d’aquest  servei,  format  per  la                  
Begoña   Guerrero,   la   Cristina   Martin,   Edgar   Martínez   i   Mireia   Latre.  

L’objectiu  d’aquest  grup  pel  curs  escolar  19/20  és  endegar  un  servei  d’orientació  als              
alumnes   amb   els   següents   objectius:  

● Donar  a  conèixer  a  l’alumnat  les  diferents  sortides  professionals  i  acadèmiques            
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existents   actualment  
● Promoure   la   presa   de   decisions  
● Prevenir   l’absentisme   i   abandonament   escolar  
● Donar   suport   als   tutors/es   i   equip   docent  
● Acompanyament   en   la   trajectòria   personal   de   l’alumnat  
● Facilitar   eines   per   a   la   recerca   de   feina   i   la   inserció   laboral  
● Assessorar   sobre   dubtes   relacionats   amb   les   relacions   laborals   i/o   empresa  
● Facilitar   l’autoconeixement   propi  

12.6.   Auxiliar   de   conversa  

L’institut   de   Nàutica   de   Barcelona   som   un   centre   especialitzat   en   formació   professional   i  
no   tenim   un   departament   específic   de   llengües.   Tot   i   això   en   el   nostre   àmbit   d’actuació  
(nàutica)   l’anglès   es   imprescindible.   Ens   ho   demanen   constantment   les   empreses   on   els  
nostres   alumnes   fan   DUAL   o   FCT.   Per   aquest   motiu   l’objectiu   estratègic   del   centre  
número   1   “   Millorar   la   competència   professional   de   l’alumnat”   incorpora   l’objectiu   de  
centre   1.3   “promoure   l’anglès   als   estudis”.   Aquí   hi   ha   diferents   actuacions   encaminades  
a   millorar   la   competència   lingüística   dels   alumnes   (veure   punt   3).  

Igualment,   donada   la   proximitat   amb   França,   i   la   implantació   del   sector   nàutic   en   aquest  
país   (la   costa   blava,   la   part   atlàntica,   etc.)   i   tota   la   indústria   nàutica   que   disposa,   és   molt  
important   que   els   alumnes   del   centre   siguin   capaços   d’entendre   i   expressar-se   en  
llengua   francesa.    La   possibilitat   de   tenir   coneixements   de   la   llengua   francesa   augmenta  
la   ocupabilitat   dels   nostres   alumnes,   i   millora   la   internacionalització   del   centre   amb   els  
projectes   internacionals.  

  

La   possibilitat   de   disposar   d’un   auxiliar   de   conversa   (tant   en   francès   com   en   francès)  
seria   beneficiós   tant   per   als   mestres   com   per   a   l’alumnat   i   enriquiria   el   procés  
d’ensenyament-aprenentatge   de   la   llengua   estrangera   al   centre.   En   concret   ens   ajudaria  
en:  

·            Millorar   la   competència   oral   comunicativa   tant   de   professors   com  
d’alumnes  

·            Contribuir   a   millorar   les   accions   internacionals   del   centre   (tenim   la  
carta   Erasmus   i   fem   mobilitats   d’alumnes   i   professors   i   estem   fent   un  
KA2)  

·            Desenvolupar   la   metodologia   CLIL   /AICLE   al   centre  

13.   Programes   DGFPIERE  
13.1.   Xarxa   FP    DUAL  

Aquest  curs  participarem  en  la  Xarxa  Fp  Dual  del  consorci,  com  els  darrers  3  anys.  Com                                
el  curs  escolar  anterior,  l’assistent  a  aquesta  xarxa  es  el  coordinador  de  FP,  que  es  el                                
Ramon   Bordas,   i   el   Toni   Gilabert   en   funció   de   la   disponibilitat.  
Cal  destacar  que  enguany  comença  el  2on  curs  de  una  família  nova  en  Dual,  ja  que                                
acabem  la  implantació  del  cicle  AEA0,  d’  Ensenyament  i  Animació  Socioesportiva  de  la                          
familia   d’Activitats   físiques   i   esportives.  
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13.2.   Xarxa   Activa   FP  

Aquest  és  el  segon  curs  que  participarem  en  la  xarxa  Activa  FP,  la  seva  finalitat  és                                
acompanyar  i  donar  suport  als  centres  en  la  implantació  de  metodologies                      
d’aprenentatge  competencial  basat  en  reptes  i  projectes  per  tal  d’afavorir  l’adquisició  de                        
les  competències  professionals,  personals  i  socials  i  les  competències  transversals  i                      
augmentar   l’èxit   acadèmic   de   l’alumnat   dels   ensenyaments   professionals.  
 
Aquest  curs  19/20  seguirem  amb  el  Grup  Impulsor  constituït  per  membres  de  l’equip                          
directiu   i   professorat   i   ens   marquem   com   a   objectius:  
 
 

OBJECTIU  1  Crear  un  marc  pedagògic  per  a  implementar        
el   treball   per   projectes/servei   al   INB  

Activitats  Responsable  Indicadors  /   
referents  

Tempo  

Elaborar  un  marc      
pedagògic   propi  

Feliu   i   Mireia   Document  
específic  

juliol   2020  

Creació   i   recull   de   la  
documentació   de   suport  

Feliu   i   Mireia   Document  
específic  

juliol   2020  

Facilitar   la   documentació   i  
el   suport   que   els   docents  
necessitem  

Feliu   i   Mireia      Durant   el  
curs  

 
 

OBJECTIU  2  Impulsar  la  introducció  de  noves      
metodologies  (especialment  ABP)  als     
docents  

Activitats  Responsable  Indicadors  /   
referents  

Tempo  

Realitzar  una  jornada  de        
formació  interna  a  tot  el          
claustre  

Feliu   i   Mireia   Acta   Durant  el    
curs  
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Realitzar  una  jornada  de  fi          
de  curs:  Compartim  els        
projectes  que  hem  portat  a          
terme  

Feliu   i   Mireia   Acta   Juny/juliol  
2020  

Facilitar   formació   externa  
(CEB,   DGFPIERE,...)  

Feliu   i   Mireia      Durant   el  
curs  

Facilitar   la   documentació   i  
el   suport   que   els   docents  
necessitem  

Feliu   i   Mireia      Durant   el  
curs  

 
 

13.3.   Xarxa   de   Qualitat  
 
Consultar   punt   5.  
 

13.4.   Xarxa   Generació   Plurilingüe  
A  finals  del  curs  17/18,  vam  rebre  la  invitació  per  entrar  en  aquesta  xarxa,  i  es  va  valorar                                    
positivament,  ja  que  en  el  centre  ens  trobem  en  un  moment  on  s’ha  d’organitzar  les                              
activitats   en   llengua   anglesa   en   els   diferents   cicles.  
 
Els   profes   encarregats   d’anar   a   aquesta   xarxa   son   la   Iona   Escolies   i   el   Toni   Gilabert.  
Al  mes  de  novembre  de  2018,  i  després  d’acudir  a  les  3  primeres  sessions  de  la  xarxa,                                  
els  dos  professors  assistents  van  concloure  que  no  es  tractava  d’una  xarxa  d’intercanvi                          
de   coneixements,   sinó   d’un   curs   de   CLIL.  
 
Finalment,  i  després  de  converses  amb  els  coordinadors  de  la  xarxa,  i  tenint  en  compte                              
que  varis  dels  professors  del  centre  ja  tenen  cursos  CLIL,  es  decideix  sortir-ne,  ja  que  la                                
necessitat   del   centre   és   més   organitzativa   que   formativa.  
 

13.5.  Xarxa  de  mobilitat  formativa  i  cooperació  europea  i  internacionals  en                      
els   ensenyaments   professionals  
 

Consultar   punt   7.  
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14.   Sortides   i   activitats   fora   del   centre  
 
14.1.   Sortides  
Departament   d’Esports  
 

SORTIDA   GRUP   TRIMESTRE   O   DATA  

Intersalvament   piscina   Cicle   inicial   SOS   (G1-G2)    21   de   novembre  

Intersalvament   platja   Cicle   final   SOS   (G1-G2)    Maig  

Intersalvament   de   platja   Cicle   Superior   SOS   Maig  

-   Sortida   per   anar   a   un  
centre   d'ESO   per  
mostrar   com   actuar   en  
diferents   situacions   on   es  
requereixin   PAUX.  

Cicle   Superior   SOS   mòdul  
formador   de   formadors.  

2on-3er   trimestre  

Sortida   de   Rius   (mòdul   de   Creu   Roja)   Cicle  
Final   SOS.  

2on-3er   trimestre  

Sortdia   CRAJ   2n   EAS   Mòdul   Projecte  
Dual  

2on-3er   trimestre  

Sortida   Escola   Virolai   1r   EAS   MP6   2on-3er   trimestre  

Sortida   Educa   Verd   Play   1r   EAS   INEFC   BCN   MP4   2on-3er   trimestre  

Sortida   Saló   de  
l'Ensenyament  

tots   3er   trimestre  

Sortida   Escola   Valèria  
Haliné  

1r   EAS   MP6   2on-3er   trimestre  

Sortid   Kayac   1r   EAS   MP16   1er   trimestre  

Sortida   centre   Xatrac   2n   EAS   MP16   2on-3er   trimestre  

Sortida   Snorquel   2n   EAS   2on-3er   trimestre  
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Sortides   Setmana   Blava   Tots   els   grups   25   -   28   Febrer   20  

 
 
 
Departament   de   Manteniment   d’embarcacions  
 

SORTIDA   GRUP   TRIMESTRE   O   DATA  

Saló   Nàutic   1r   i   2n   1r  

Sortides   puntuals   a   visitar  
embarcacions   i   ports  
esportius   amb   els   alumnes  
de   FP  

1r   i   2n   Tot   el   curs  

Bateig   nàutic   per   a  
alumnes   FP  

1r   1r  

Sortides   Setmana   Blava   1r   i   2n   25   -   28   Febrer   20  

Solé   diesel   2on   GM   (M   i   T)   2on  

Visita   al   Santa   Eulalia   1er   GM   (   Mi   T)   2on  

Visita   al   CMV   per   al   varat  
del   vaixells  

2on   GM   (M   i   T)   2on  

Visita   a   una   cooperativa  
per   veure   la   dinàmica  

1er   GM   (   Mi   T)   2on  

Visita   a   una   drassana   per   la  
costa   brava  

1er   GM   (   M   i   T)   2on   -3er  

 
Departament   de   Sistemes   de   Navegació  
 

SORTIDA   GRUP   TRIMESTRE   O   DATA  

Bateig   nàutic   1r   EEA1    Octubre   19  

Saló   Nàutic   de   Barcelona   1r   i   2n   de   EEA1   Octubre   19  

Escar:   Varador   Port   Olímpic   1r   EEA1   Novembre   19  
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Visita   a   One   Ocean   Port   Vell   1r   EEA1   Al   llarg   del   curs   segons  
projectes  

Visita   al   simulador   de   la   UPC   2n   EEA1   Febrer   o   Març   20  

Visita   central   tèrmica   o   centre   de  
transformació  

2n   EEA1   2on   trimestre  

Visita   a   Citelum   Ibérica   S.A.   1r   EEA1   2n   trimestre  

Visita   a   Vilanova   i   la   Geltrú   per   posada   a  
terra   de   vaixells.  

2n   EEA1   2on   trimestre  

Visites   a   vaixells   del   MMB   1er   i   2n   EEA1   Al   llarg   del   curs  

Sortides   a   visites   d’embarcacions   1r   i   2n   de   EEA1   Al   llarg   de   curs  

Sortides   de   la   Setmana   Blava   1r   i   2n   de   EEA1   24   -   28   Febrer   20  

 

14.2.   Conferències   i   xerrades  
 

● Conferències,   xerrades   i   activitats   escolars   formatives   (segons   demanda   dels  
docents)  

15.   Activitats   de   formaci ó  
 
15.1.   Formació   permanent   i   de   perfeccionament  
 
Com  a  centre  referent  creiem  amb  el  professorat  actualitzar,  innovador,           
experimentador,...  per  això  considerem  la  formació  permanent  com  un  instrument           
revitalitzador  i  necessari  per  poder  ampliar  i  actualitzar  els  coneixements  adquirits            
anteriorment.   
 
Cada  professor  participa  de  manera  individual  en  diferents  cursos  relacionats  amb  la             
seva  especialitat  i  motivacions,  però  des  de  l’INS  de  Nàutica  també  els  hi  oferim  formació                
interna  que  dona  suport  i  orienta  cap  a  la  línia  de  treball  d’un  centre  innovador.  Uns                 
exemples   d’aquesta   formació   per   aquest   curs   són:  
 

● Sistema   de   gestió   de   qualitat  

● Suport   al   professorat   tutor   de   Dual  

● Formació   professorat   especialista   (INS   i   esports)   10   de   setembre   de   2018  

● Formació   ieduca   i   missatgeria  

● Formació   llengua   anglès   per   a   professorat  
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Annex   1.   Calendari   acadèmic   detallat  
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Annex   2.   Períodes   d’avalauació   dels   Ensenyaments   Esportius  
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