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1 Pla de qualitat i millora  
 

El pla de qualitat i millora contínua del centre té com a finalitat millorar els resultats educatius, la 

cohesió social i la confiança dels grups d’interès. 

Aquest curs escolar també es manté com a objectiu l’actualització i revisió del documents de la 

qualitat, fent especial menció als que fan referència als requisits, necessitats i expectatives de les 

parts interessades, el desplegament del nou Mapa de Processos, el Pla de Comunicació, Mapa del 

Coneixement i radars de vigilància del coneixement i la seva gestió, així com la Seguretat i Salut en 

el Treball.  

Els objectius estratègics del Pla d’actuació per a l’aplicació del projecte educatiu per al curs 

2019/20, s’han definit a partir dels Objectius estratègics definits en l’estratègia Europa 2020, que 

són: 

1. Fer realitat l’aprenentatge permanent i la mobilitat 

2. Millorar la qualitat i l’eficàcia de l’educació i la formació 

3. Promoure la igualtat, la cohesió social i la ciutadania activa 

4. Incrementar la creativitat i la innovació, inclòs l’esperit empresarial 

 

FONT: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm 
 

2 Mapa. Objectius  i Estratègies 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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3 Objectius de la Qualitat 
 

 

Objectius Generals Anuals del Centre (1er nivell de concreció): 

OBJ1 Millorar els resultats educatius Descripció de 

l’indicador: 

A Graduació CFGM 

B Graduació CFGS 

C Rendiment 

acadèmic CFGM 

D Rendiment 

acadèmic CFGS 

Valor Objectiu: 

A 60%; B 70% 

C 75%; D 85% 

Parts 

interessades 

Alumnes 

Famílies 

Departament d’Educació 

Criteri 

d’Acceptació: 

A 50%; B 50% 

C 50%; D 50% 

Descripció: l’objectiu serà de qualitat si aconseguim incrementar el nombre d’alumnes que 

es graduen; el responsable de l’objectiu és el Cap d’Estudis/Director 

  

OBJ2 Millorar la cohesió social Descripció de 

l’indicador: 

A Taxa 

d’abandonament primer 

curs (CM i CS) 

B Taxa d’absentisme 

>25% (CM i CS) 

C Taxa conflictes 

resolts 

Valor Objectiu: 

A 12% 

B 5% 

C 90% 

Parts 

interessades 
Alumnes 

Famílies 

Equip humà 

Criteri 

d’Acceptació: 

A 18% 

B 10% 

C 70% 

Descripció: l’objectiu serà de qualitat si el centre és capaç de reduir l’abandonament 

escolar i potenciar la gestió de la convivència; el responsable de l’objectiu és el Cap 

d’Estudis/Director 

  

OBJ3 Millorar la confiança dels grups 

d’interès 

Descripció de 

l’indicador: 

Grau de satisfacció 

global dels grups 

d’interès 

Valor Objectiu: 

8 

 Parts 

interessades 
Alumnes 

Famílies 

Empreses i institucions 

Equip humà 

Criteri 

d’Acceptació: 

7 

Descripció: l’objectiu serà de qualitat si augmenta el nombre de matriculacions en Cicles i 

si els grups d’interès senten el centre com a propi; el responsable de l’objectiu és el 

Director 
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4 ESTRATÈGIES 
Anàlisi de situació a través de DAFO, i selecció d’estratègies a través de CAME Encreuat: 

 

D  A  F  O 

Context extern 

FORTALESES (F) Núm DEBILITATS (D) 

Disponibilitat de professorat altament 

qualificat en Tecnologies de la Informació i 

Comunicació 

1 Nivell d’abandonament relativament 

elevat a 1er de CFGM 

Disponibilitat de professors experimentats 

en l’aplicació de noves metodologies 

educatives 

2 Nivell relativament alt d’alumnat sense 

títol d’ESO 

Disponibilitat de professorat altament 

qualificat en anglès 

3 Baixa participació relativa de l’alumnat 

en la vida del centre 

Ampla participació del professorat en 

Equips de Millora (Responsabilitat Social 

Corporativa, Institut Verd, Convivència i 

Mediació, Mobilitat internacional, Imatge 

Corporativa, etc.) 

4  

Bona predisposició del professorat en 

col·laborar amb l’entorn institucional i 

empresarial, aportant els seus 

coneixements tècnics i pedagògics 

5  

Llarga experiència del centre en l’aplicació 

de tècniques administratives de qualitat i 

excel·lència 

6  

Context intern 

OPORTUNITATS (O) Núm AMENACES (A) 

Programes d’innovació i formació contínua 

del Departament d’Educació 

1 Poca cultura promocional del sector 

públic i caràcter residual de la FP en 

l’orientació tutorial de ESO i Batxillerat  
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Allotjament de pàgina Web i Moodle al 

Departament d’Educació  

2 Mala impressió que causa en la societat 

una persona amb dificultats per a 

expressar-se de forma oral i escrita 

Bona predisposició d’empreses i 

institucions públiques en realitzar 

ponències i presentacions sobre qüestions 

relacionades amb la salut, la convivència i 

l’entorn empresarial, social i mediambiental 

3 Importància creixent del coneixement de 

llengües estrangeres en un món 

globalitzat, especialment l’anglès  

Alta sensibilitat de la comunitat educativa 

envers la responsabilitat social i 

mediambiental  

4   

Zona de baixa conflictivitat social i alumnat 

que estudia per voluntat pròpia 

5   

Interès de la societat i les administracions 

en desplegar la societat del coneixement 

6  

Baix cost dels canals de comunicació locals 

i a través d’internet i les xarxes socials 

7  

Demanda creixent de coneixements i 

habilitats de caràcter transversal 

(creativitat, proactivitat, treball en equip, 

etc.) 

8  
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C  A  M E       E  N  C  R  E  U  A  T 

F O FORTALESA-OPORTUNITAT --- OFENSIVA Núm 

 1 1  Potenciació de la utilització de les TIC TAT EST1.1 

 2 1, 8  Potenciació de la Formació i l’Aprenentatge Permanent EST1.3 

 3 1 Foment de l’aprenentatge de llengües estrangeres 

(formació a la resta del professorat) 

EST1.5 

 4 4  Potenciació de la ciutadania activa EST2.2 

 4 5  Potenciació de la Mediació i la convivència EST2.3 

5 3, 6 Col·lab. amb empreses, associacions i Admó. Pública EST3.1 

4 7 Potenciació de la imatge i comunicació del centre EST3.3 

3 4 Treball amb els models de gestió de qualitat ISO9001, 

EFQM i participació en les xarxes del Dept. Educació 

EST3.4 

F A FORTALESA-AMENAÇA --- DEFENSIVA Núm 

 1 3  Foment de l’aprenentatge de llengües estrangeres 

(formació a l’alumnat) 

EST1.5 

 3,4,5 3 Foment de la mobilitat internacional EST3.2 

 4 1  Potenciació de la imatge i comunicació del centre  EST3.3 

D O DEBILITAT-OPORTUNITAT --- REORIENTACIÓ Núm 

 1 1, 2   Foment de l’acció tutorial EST1.2 

 3 3   Reforç de la implicació de l’alumnat en la vida del centre EST2.1 

D A DEBILITAT-AMENAÇA --- SUPERVIVÈNCIA Núm 

 2 2  Foment de la competència lectora i escrita entre l’alumnat  EST1.4 
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Alineació de les Estratègies amb els Objectius del centre:  

 

ESTRATÈGIES   

Núm Tipus Descripció Objectius 

EST1.1 FO Potenciació de la utilització de les TIC TAT OBJ1 

EST1.2 DO Foment de l’acció tutorial OBJ1 

EST1.3 FO Potenciació de la Formació i l’Aprenentatge 

Permanent 

OBJ1 

EST1.4 DA Foment de la competència lectora i escrita entre 

l’alumnat 

OBJ1 

EST1.5 FA 

FO 

Foment de l’aprenentatge de llengües 

estrangeres 

OBJ1 

EST2.1 DO Reforç de la implicació de l’alumnat en la vida del 

centre 

OBJ2 

EST2.2 FO Potenciació de la ciutadania activa OBJ2 

EST2.3 FO Potenciació de la Mediació i la convivència OBJ2 

EST3.1 FO Col·laboració amb empreses, associacions i 

Administració Pública 

OBJ3 

EST3.2 FA Foment de la mobilitat internacional OBJ3 

EST3.3 FO 

FA 

Potenciació de la imatge i comunicació del centre OBJ3 

EST3.4 FO Treball amb els models de gestió de qualitat 

ISO9001, EFQM i participació en les xarxes del 

Departament d’Ensenyament 

OBJ3 
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5 Objectius Generals Anuals del Centre: 
 

Els objectius anuals es corresponen amb el 2n nivell de concreció del Pla Estratègic: 

OBJ1.1.1 Potenciar la utilització de les 

TIC-TAC 

Descripció de 

l’indicador: 

% Mòduls que 

utilitzen les TIC-TAC 

Valor Objectiu: 

80% 

Codi EST1.1 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Potenciació de la utilització de 

les TIC-TAC 

Criteri 

d’Acceptació: 

70% 

Descripció: ampliació de l’ús de les TIC/TAC, programari unificat i aplicacions mòbils 

  

OBJ1.2.1 Millorar l’Acció Tutorial i 

l’orientació 

Descripció de 

l’indicador: 

Nombre d’alumnes 

amb els quals s’ha 

mantingut una 

entrevista 

Valor Objectiu: 

100% 

Codi EST1.2 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Foment de l’Acció Tutorial Criteri 

d’Acceptació: 

90% 

Descripció: realització d’activitats d’orientació al professorat que millorin els resultats 

acadèmics, potenciant les tutories, per tal de detectar les dificultats d’aprenentatge dels 

alumnes i proposar activitats de reforç, adaptant-se als diferents ritmes d’aprenentatge i 

compartir la informació a la intranet 

  

OBJ1.3.1 Potenciar la Formació i 

l’Aprenentatge Permanent 

Descripció de 

l’indicador: 

Persones reconegudes 

en relació a 

assessorades 

Valor Objectiu: 

75% 

Codi EST1.3 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Potenciar la Formació i 

l’Aprenentatge Permanent 

Criteri 

d’Acceptació: 

50% 

Descripció: consolidar el Servei d’Orientació Professional i els programes Assessora’t, i 

Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral; Formació permanent del professorat 

amb eines de millora de l’ensenyament-aprenentatge, actualitzar-se amb empreses 

punteres; Potenciació de la FP Dual a totes les famílies professionals; potenciació de 

l’aplicació de metodologies d’enfocament globalitzat (tipus ABP) i la interdisciplinarietat 

entre les diferents famílies professionals 
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OBJ1.4.1 Millorar la competència lectora 

i escrita entre l’alumnat 

Descripció de 

l’indicador: 

Nombre de 

programacions 

didàctiques que 

inclouen la realització 

d’activitats de millora 

de la comprensió oral i 

escrita 

Valor Objectiu: 

80% 

Codi EST1.4 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Foment de la competència 

lectora i escrita entre l’alumnat 

Criteri 

d’Acceptació: 

70% 

Descripció: dinamitzar la Biblioteca amb activitats de lectura, i realitzar activitats de millora 

de la comprensió oral i escrita en les programacions didàctiques 

  

OBJ1.5.1 Millorar l’aprenentatge de 

llengües estrangeres 

Descripció de 

l’indicador: 

Nombre de 

programacions 

didàctiques que 

inclouen activitats de 

millora de la 

competència 

comunicativa en 

llengües estrangeres 

Valor Objectiu: 

25% 

Codi EST1.5 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Foment de l’aprenentatge de 

llengües estrangeres 

Criteri 

d’Acceptació: 

15% 

Descripció: realització d’activitats de millora de la competència comunicativa en llengües 

estrangeres i extensió de la metodologia AICLE 

  

OBJ2.1.1 Incrementar la participació de 

l’alumnat en el desenvolupament 

del centre 

Descripció de 

l’indicador: 

Nombre de famílies 

professionals que 

participen en les 

activitats 

Valor Objectiu: 

100% 

Codi EST2.1 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Reforç de la implicació de 

l’alumnat en la vida del centre 

Criteri 

d’Acceptació: 

75% 

Descripció: realització d’activitats interdepartamentals que aportin cohesió a tota la 

comunitat educativa com són conferències, jornades, activitats lúdiques, vida saludable, 

esport, intel·ligència emocional, coeducació, interculturalitat, etc.; creació del Fòrum de 

l’alumnat, reunions dels representants de l’alumnat per aportar propostes de millora i 

fomentar la participació de l’alumnat en el desenvolupament del centre. 
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OBJ2.2.1 Potencia activitats que fomentin 

la ciutadania activa 

Descripció de 

l’indicador: 

Nombre d’activitats 

realitzades 

Valor Objectiu: 

Increm.anual 5% 

Codi EST2.2 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Potenciació de la ciutadania 

activa 

Criteri 

d’Acceptació: 

Increm.anual 5% 

Descripció: potenciació del Programa Institut Verd, per tal de fomentar l’estalvi energètic, 

el reciclatge i la qualitat del medi ambient; potenciació del Programa de Responsabilitat 

Social Corporativa 

  

OBJ2.3.1 Potenciar el sistema de gestió 

de conflictes 

Descripció de 

l’indicador: 

Percentatge de 

conflictes resolts a 

través del sistema de 

gestió de conflictes 

respecte del total de 

conflictes detectats 

Valor Objectiu: 

90% 

Codi EST2.3 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Potenciació de la Mediació 

sistema de gestió de la 

convivència 

Criteri 

d’Acceptació: 

70% 

Descripció:Vinculació del servei de mediació amb el PAT 

  

OBJ3.1.1 Augmentar la col·laboració 

amb les empreses i 

l’Administració Pública 

Descripció de 

l’indicador: 

Nombre activitats 

realitzades/nombre 

activitats planificades 

(%) 

Valor Objectiu: 

100% 

Codi EST3.1 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Col·laboració amb les 

empreses, associacions i 

l’Administració Pública 

Criteri 

d’Acceptació: 

85% 

Descripció: realització de jornades que fomentin l’esperit empresarial, la innovació, la 

creativitat i conferències de professionals del món empresarial i financer; realització de 

Projectes d’Innovació i Transferència de Coneixements, projectes finals de cicle amb 

relació i col·laboració de l’entorn socioeconòmic; realització de convenis amb empreses-

institucions i FP Dual, borsa de treball, 

reunions amb els gremis i associacions empresarials, visites al centres d’interès, 

flexibilitat i adaptació a les demandes de les empreses, etc. 
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OBJ3.2.1 Impulsar la mobilitat 

internacional de la comunitat 

educativa 

Descripció de 

l’indicador: 

Nombre activitats 

realitzades/nombre 

activitats planificades 

Valor Objectiu: 

100% 

Codi EST3.2 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Foment de la mobilitat 

internacional 

Criteri 

d’Acceptació: 

85% 

Descripció: Realització de FCTs i estades a l’estranger, relacionades amb les diferents 

famílies 

formatives de l’Institut 

  

OBJ3.3.1 Incrementar la difusió de les 

activitats del centre 

Descripció de 

l’indicador: 

Nombre activitats 

realitzades/nombre 

activitats planificades 

(%) 

Valor Objectiu: 

100% 

Codi EST3.3 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Potenciació de la imatge i 

comunicació del centre 

Criteri 

d’Acceptació: 

85% 

Descripció: potenciació de la imatge corporativa i la comunicació, dins i fora del Centre, a 

través de mitjans digitals i convencionals; estandardització de la documentació; 

realització d’activitats obertes a la participació ciutadana en el centre; projeccions a les 

pantalles del vestíbul de l’institut amb vídeos i fotografies relatives a activitats 

realitzades, sortides, espais, noticies; difusió de l’oferta d’estudis del centre en mitjans 

locals i comarcals 

  

OBJ3.4.1 Avançar en la implantació dels 

models d’excel·lència al centre 

Descripció de 

l’indicador: 

Nombre activitats 

realitzades/nombre 

activitats planificades 

(%) 

Valor Objectiu: 

100% 

Codi EST3.4 
Estratègia del Pla 

Estratègic 

Treball amb els models de 

gestió de qualitat ISO 9001, 

EFQM i participació en les 

xarxes del Departament 

d’Ensenyament 

Criteri 

d’Acceptació: 

85% 

Descripció: desenvolupament dels models de gestió ISO9001, ISO45001 i e2CAT 

(EFQM), i formació del professorat per a treballar amb models de qualitat i excel·lència 
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6 Equips de millora. 
 

Per a l’assoliment d’aquests objectius es creen els següents equips de millora 

alineats amb els objectius estratègics: 
 

 
 
 

7 AVALUACIÓ I MILLORA DEL PLA 
 

L’avaluació té per finalitat mesurar el grau d’assoliment dels objectius proposats i així mateix, 

concretar les mesures de correcció o millora adients. 

Permet també saber el grau de satisfacció dels membres de la comunitat educativa 

(alumnat i famílies, professorat, personal no docent, Departament d’Ensenyament, 

Institucions, empreses, entorn social, etc.  ) sobre els objectius proposats. 

Les propostes de modificació s’hauran de fer per escrit i hauran de ser presentades al 

Director/a per a la seva inclusió en l’ordre del dia de la comissió de qualitat i de l’equip 

directiu. 
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Si s’escau, durant el curs acadèmic es pot realitzar l’avaluació del pla de millora. Al 

final del curs acadèmic es realitzarà una avaluació global i s’establiran  mesures de millora 

per donar resposta satisfactòria a tots els membres de la comunitat educativa. 

L’avaluació permet millorar els objectius proposats o canviar-los. Permet també 

millorar el grau de satisfacció dels membres de la comunitat educativa en tots els àmbits 

del PEC i dels processos que es realitzen en el centre. 

 

8 INDICADORS 
 

Els objectius de primer i segon nivell de concreció tenen associats els seus respectius 

indicadors. S’adjunten seguidament els valors del primer nivell de concreció en relació a 

les mitjanes de Catalunya i els objectius: 

 

 
ACDE16-20 

   2016-17 2017-18 

Taxa d’alumnes que graduen CFGM 63,2% 60,8% 

 Catalunya 59,7% 60,0% 

Taxa d’alumnes que graduen CFGS 73,4% 67,6% 

  Catalunya 70,4% 67,8% 

Rendiment CFGM 78,7% 77,5% 

  Catalunya 74,4% 74,8% 

Rendiment CFGS 84,0% 86,8% 

  Catalunya 84,6% 84,1% 

Taxa d’absentisme superior a 25% CFGM i CFGS 2,77% 3,41% 

  Catalunya 4,89% 5,56% 

Taxa d'abandonament CFGM a primer curs 13,00% 19,46% 

  Catalunya 13,00% 12,78% 

Taxa d'abandonament CFGS a primer curs 3,37% 3,84% 

  Catalunya 8,00% 8,19% 

Taxa de conflictes resolts 100% 100% 

  Objectiu 90% 90% 

Grau de satisfacció de la comunitat educativa 8,58 7,64 

  Objectiu 7 7 

 


