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1 Presentació del centre

L'Institut  Montsià  és  un  centre  educatiu,  públic,  d'ensenyaments  professionals,  del  qual  n'és  titular  el

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, identificat amb el codi 43006101, que està

ubicat al Carrer Madrid 35-49, de la ciutat d’Amposta, dins la comarca del Montsià. Es pot comunicar amb el

centre  a  través  del  telèfon  977  70  00  43,  del  correu  electrònic  e3006101@xtec.cat  i  de  l'adreça  web

www.iesmontsia.org

2 Context

2.1 Context històric

L'Institut Montsià va començar a impartir estudis de Formació Professional a partir del curs acadèmic 1974-

75, aleshores estava ubicat a l'Institut de Batxillerat Ramon Berenguer IV. El 1981 s’inauguraria la primera

fase de l’actual centre, ampliant-se en una segona fase el 1990. 

Amb la implantació del  nou model  d’educació secundària el  1996, el  centre passaria  a impartir  estudis

d’ESO i Batxillerat a més dels de Formació Professional.

L’estiu de 2012 es van segregar els estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de la família d’Activitats

Físiques i Esportives en el que avui és l’Institut de Tecnificació. A partir del curs 2012-13, l’Institut Montsià

tornaria a dedicar-se íntegrament a la Formació Professional, renovant, reestructurant i adaptant l’ús dels

diferents espais, aules i tallers per tal de millorar i ampliar el servei en aquesta direcció.

2.2 Context Actual

A l'Institut Montsià s'imparteixen diversos Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior de les

famílies  d'Administració  i  gestió,  Comerç  i  màrqueting,  Electricitat  i  electrònica,  Hoteleria  i  turisme,

Informàtica i comunicacions, Instal·lació i manteniment, Serveis socioculturals i a la comunitat, i Transport i

manteniment de vehicles.

Al centre també s'imparteix el Curs de Preparació per a la Incorporació als Cicles de Grau Superior, diversos

ensenyaments del Programa de Formació i Inserció, estudis dels Itineraris Formatius Específics, així com,
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encara que de forma esporàdica, Formació Ocupacional i Contínua, i, a més a més, compta amb un Servei

d'Assessorament en la Formació Professional del Sistema educatiu i un Servei de Reconeixement Acadèmic

dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. 

En el camp de la innovació educativa el centre participa en els següents programes d'innovació educativa

del departament d'ensenyament: innovació i transferència de coneixement Innovafp, assessorament a  les

persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, programa d’orientació professional al llarg de la

vida,  foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals, programa d'organització de la

formació  en  alternança  en  els  ensenyaments  de  formació  professional  inicial,  programa  de  mobilitat

formativa  i  cooperació  europea  i  internacional  -  Erasmus+,  projecte  de  qualitat  i  millora  contínua  (fp),

programa  tecnologies  digitals  per  a  l'aprenentatge,  acord  de  coresponsabilitat (acde),  programa

experimental  de suport  a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres,  programa d'escoles

verdes i programa Activafp. També desenvolupa nombrosos projectes d'innovació i pràctiques de referència.

2.3 Context geogràfic, econòmic i social

L'institut Montsià està situat a Amposta, el seu àmbit principal és la comarca del Montsià, encara que s'estén

més enllà, ja que també acull alumnes de la resta de les Terres de l'Ebre i altres territoris veïns.

Quant a la situació socioeconòmica, el centre està emmarcat en un entorn rural entre dos parcs naturals

(Delta  de  l’Ebre  i  Ports  de  Tortosa-Beseit),  prop  la  desembocadura  del  riu  Ebre.  En  el  sector  primari

predominen el cultiu de l’arròs, altament mecanitzat, l'aqüicultura, i els cultius d’oliveres i cítrics. En el sector

secundari predominen les empreses agroalimentàries relacionades amb l’arròs, l’oli i la taronja, avicultura,

paper i  embalatges,  envasos de plàstic  i  higiene personal.  En el  sector  serveis  predominen les petites

empreses (tallers, comerços, professions liberals, etc.), els supermercats, les sucursals bancàries i agents

d’assegurances, institucions públiques, i un turisme creixent als pobles de la costa.

El sector serveis i la industria representa més d'un 80% del PIB de la zona, i tots dos sectors estan en

creixement (industria 3% PIB, serveis 2% PIB). Aquests dos sectors donen feina al 87% de la població

activa.  Destacar  que  les  activitats  econòmiques  vinculades  al  sector  agroalimentari,  amb  un  fort  teixit

empresarial, el posiciona com a un sector estratègic. La branca d'alimentació ha crescut la seva activitat en

un 3,64%.
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L'índex d'atur  a la comarca és alt,  però els  treballadors amb estudis  post-secundaris-obligatoris  només

representen el 5% del total d'aturats.

La  llengua  vehicular  entre  l’alumnat  i  el  professorat  és  el  català.  La  situació  sociolingüística  és

majoritàriament catalanoparlant i la població immigrant s’integra majoritàriament en el dialecte local.

3 Motivació

El motiu de presentar aquesta proposta és la de manifestar la meva disposició i voluntat de portar endavant

aquest nou repte professional que suposaria dirigir l'Institut Montsià.

En quant a la meva disposició, i fent un breu repàs de la meva trajectòria personal, hi ha diversos factors

que em fan tenir una visió global de l'educació i de l'aprenentatge, així com del centre al qual em presento

com a candidat:

• Llicenciat en Ciències Físiques per l'UB, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la UNED

• Funcionari de carrera, nivell d'anglès B2 MERC, Certificat de Capacitació en Llengua Catalana 

• formació  diversa:  tècnica,  metodològica  i  de  gestió,  des  de  que  vaig  començar  a  exercir  de

professor a l'any 1992

• a l'Institut Montsià he exercit de Professor, Tutor d'FP, Coordinador d'Informàtica, Coordinador de

Mobilitat Internacional, Coordinador amb responsabilitats addicionals, Cap de Tecnologia i Sistemes

d'Informació i Cap d'Estudis, la qual cosa em fa tenir una visió significativa de diverses àrees de

l'educació i del centre

• a més he exercit com a Professor del SOC, Professor a l'IOC, Tutor de pràctiques del CAP, Tutor de

pràctiques del Màster de Formació del Professorat i Formador de formadors, també he participat en

diversos projectes d'Innovació educativa i, des del 2015, formo part d'un Grup de treball de l'ICE de

l'URV sobre ABP.

La motivació ve donada per l'oportunitat de poder dirigir un centre guiat per les següents línies principals:

• Tracte humà. Les persones primer. Tenim en compte la formació integral, el foment de la motivació,

la gestió de les emocions i la conciliació de la vida acadèmica, laboral i familiar.

• Eficàcia. El nostre encàrrec és la formació professional, i volem aconseguir que el màxim d'alumnes

possible vegin acomplides les seves expectatives.
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• Flexibilitat. De cadascú segons les seves capacitats, a cadascú segons les seves necessitats. Hem

de donar a cada persona allò que necessita i demanar-li que faci l'esforç que sigui capaç de fer.

• Dinamisme. Hem de saber veure els trets principals de la societat del futur i adaptar-nos-hi en el

present. Fins i tot ser precursors del canvi.

L’Institut Montsià és un centre de referència en qualitat, en excel·lència i en innovació educativa, i encara

tenim molts reptes per endavant. Aquesta proposta té la voluntat de seguir avançant en el camí de la millora

contínua en resultats educatius, en cohesió i en la relació amb l'entorn, per construir tots junts, i pel nostre

territori, un futur millor. Junts més lluny!

4 Referents

4.1 Referents normatius

Aquest document és el Projecte de Direcció de l'Institut Montsià d'Amposta, i té la voluntat de desenvolupar

el  Projecte  Educatiu,  per  la  qual  cosa n'ordena el  desplegament  i  l'aplicació,  i  en concreta  l'estructura

organitzativa per al període 2019-2023. 

Els referents Normatius en els quals es basa són la LOMCE, la LEC, el Decret d'Autonomia de Centres, el

Decret de Direccions, el  Decret de Modificació del Decret de Direccions, la Llei de Formació i Qualificació

Professionals de Catalunya, i el Decret d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu

inclusiu.

4.2 Referents institucionals

Les línies principals marcades per les institucions, des de les de nivell mundial, fins al comarcal, són les

següents:

• Garantir Educació inclusiva, equitativa i de qualitat per tothom. (Objectius ONU 2030)

• Fer realitat l'aprenentatge permanent i la mobilitat. (Estratègia Europa 2020)

• Millorar la qualitat i l'eficàcia de l'educació i la formació. (Estratègia Europa 2020)

• Promoure la cohesió social i la ciutadania activa. (Estratègia Europa 2020)

• Incrementar la creativitat, la innovació i l'emprenedoria en tots els nivells de l'educació(EE2020)
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• Reducció del fracàs escolar. (Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar)

• El desenvolupament d’un sistema integrat d’informació i orientació professional. (III Pla FP Cat.)

• L’organització  d’un  mecanisme  integrat  de  reconeixement  i  acreditació  de  les  competències

professionals. (III Pla FP de Catalunya)

• Fer  del  territori  un  espai  educador  en  les  seves  diferents  dimensions  humanes,  que  inclogui

l’activitat, la vida personal i l’espai públic com una continuïtat educativa, acordada i consensuada

pels actors de l’acord territorial. (Estratègia Territorial Montsià 2026).

4.3 Referents socials

La demanda social gira al voltant de tres grans eixos:

• Millora dels resultats educatius, inclusió i cohesió.

• Continuar avançant en el camí de l'FP DUAL

• Potenciar l'adquisició de competències clau i de les capacitats clau.

5 Plantejaments propis

L’Institut Montsià compta amb un sistema d’Administració per Objectius (ApO), orientat sistemàticament a

l’assoliment eficaç i eficient dels objectius organitzacionals i individuals. Per a que sigui eficaç i eficient, tot el

sistema d’objectius del centre ha d’estar orientat de cara al compliment de la funció o tasca bàsica que la

comunitat educativa li assigna (Missió), de cara a la consecució d’una determinada situació futura a la que

es desitja arribar (Visió), per a l’assoliment de la qual s’ha d’actuar d’acord amb un principis bàsics que

orientin la manera d’actuar i determinin la manera de ser i el caràcter propi del centre (Valors).
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5.1 Missió

La nostra raó de ser o propòsit general és:

Formar,  orientar  i  acreditar  els  alumnes  per  a  l’adquisició  de  les  capacitats  establertes  en  el  disseny

curricular dels cicles i les etapes educatives, donant una formació integral a l’alumne (personal, professional

i social) per tal de contribuir a la seva integració familiar, laboral i social, al temps que es promou una cultura

de la responsabilitat i la convivència socials. (...)

5.2 Visió

La visió de futur de l’Institut Montsià és la següent:

Ser un centre reconegut en el seu entorn pel bon nivell educatiu que imparteix, amb una bona inserció dels

alumnes en el món acadèmic i professional, amb un sistema de gestió de qualitat i millora contínua que

destaqui pels seus bons resultats, plenament integrat en la societat que l’envolta i gaudint per tot això d’una

bona imatge.

Tenir un sistema de gestió de qualitat amb un lideratge distribuït que es caracteritzi per unes bones relacions

entre els membres de la comunitat educativa, que fomentin un alt grau de participació i d’implicació dels

mateixos en el marc d’una escola inclusiva, amb una comunicació fluïda, obert a innovacions pedagògiques

i tecnològiques, i posant en comú tota una sèrie d’objectius, estratègies, polítiques, procediments, regles i

programes ben coordinats i  relacionats entre ells,  per a consolidar-se com a Centre de referència a les

Terres de l’Ebre.

Esdevenir  un centre  integrat  de FP on els  sistemes de Formació  Professional (Reglada, Ocupacional  i

Contínua) ens permetin una millor adequació de l’organització i planificació territorial de l’oferta formativa

integrada amb les necessitats identificades al territori,  essent un referent de la formació continua de les

persones al llarg de tota la seva carrera professional.

Contribuir amb el nostre treball a una societat on les persones convisquin en harmonia entre elles i amb el

medi ambient, tot respectant la diversitat cultural i aquells mínims ètics necessaris per assolir un model de

desenvolupament sostenible i de pau social. Per aconseguir això hem de propiciar aquelles condicions que

tinguin en compte el respecte a la dignitat humana. 
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5.3 Valors

L’Institut té la responsabilitat de formar l’alumnat en el marc d’un conjunt de valors, actituds i normes que

només es poden ensenyar de manera efectiva posant-los en pràctica al centre. 

Els principis que guien i impregnen de manera transversal totes les activitats que es desenvolupen al centre

són  els  següents:  Pluralisme,  Democràcia,  Participació,  Transparència,  Obertura,  Pau,  Solidaritat,  Salut

personal, Salut mediambiental i Laïcitat. (...)

6 Diagnosi

Un conjunt d'indicadors, que considerem rellevant, ens mostra la realitat existent i ens permetrà identificar

els punts forts i els punts febles. L'anàlisi d'aquestes dades ens ajudarà a determinar els objectius a assolir.

Per l'anàlisi s'ha utilitzat diverses fonts: els resultats del Pla Estratègic de centre i la seva revisió, el Sistema

d'Indicadors de Centre i l'Avaluació de Centre d'inspecció, i la satisfacció dels grups d'interès.

6.1 Anàlisi quantitatiu i qualitatiu

6.1.1  Des del punt de vista dels  Objectius Estratègics de Millora, establerts en l'ACDE16-20, les dades

dels Indicadors Estratègics de Qualitat del Centre són les següents

a) OBJECTIU ESTRATÈGIC 1: Millorar els resultats educatius
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Índex alumnes graduen CFGM Índex alumnes graduen CFGS

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Institut Montsià 65,17% 59,17% 60,57% 59,65% 60,00% Institut Montsià 76,67% 71,86% 60,78% 75,35% 67,86%
Catalunya 55,37% 59,18% 66,48% 58,29% 58,81% Catalunya 71,94% 64,51% 66,81% 69,00% 66,12%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Rendiment acadèmic CFGM Rendiment acadèmic CFGS

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Institut Montsià 79,42% 68,96% 77,11% 76,35% 75,33% Institut Montsià 88,74% 87,34% 88,97% 84,23% 87,48%
Catalunya 69,16% 73,54% 73,51% 74,13% 73,76% Catalunya 83,75% 84,56% 84,81% 83,41% 83,03%
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b) OBJECTIU ESTRATÈGIC 2: Millorar la cohesió social

c) OBJECTIU ESTRATÈGIC 3: Millorar la confiança dels grups d'interès (escala de tipus Likert, de 0 fins a 10).

En relació als Objectius Estratègics podem destacar que: 

• En quant a la Millora dels resultats educatius: estem lleugerament per sobre de l'objectiu fixat en

quant a graduació i en quant a rendiment acadèmic. El fet és que a una part de l'alumnat li costa

portar un seguiment adequat de les unitats formatives que puguin tenir pendents d'altres cursos. A

més, degut a la falta de maduració, en el cas d'una part de l'alumnat més jove, i a les càrregues

familiars  i  laborals,  en el  cas d'una part  de l'alumnat més gran,  hi  ha alumnes que no acaben

aprovant la totalitat d'unitats formatives de les que s'havien matriculat. 
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Abandonament 1r CFGM Abandonament 1r CFGS

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Institut Montsià 4,52% - 11,55% 18,67% 20,98% Institut Montsià 3,00% 1,17% 5,21% 4,50% 3,54%
Catalunya 11,12% 12,95% 13,95% 14,83% 13,76% Catalunya 6,33% 5,38% 8,63% 10,01% 8,58%
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Índex d'absentisme CFGM-CFGS > 25% Taxa de conflictes resolts

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Institut Montsià 1,06% 1,93% 1,17% 2,77% 5,50% Institut Montsià 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Catalunya 5,13% 4,94% 4,84% 4,89% 5,44% C. acceptació 70,00% 70,00% 90,00% 90,00% 90,00%
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Grau de satisfacció dels grups d'interés

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
Institut Montsià 7,48 7,89 8,07 8,69 7,96
C. acceptació 7 7 7 7 7
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• En quant a la Millora de la cohesió social: la taxa d'absentisme està per lleugerament per sobre de

la mitjana de Catalunya. L'abandonament en el grau superior està per sota, però en el grau mitjà

està manifestament per sobre de la mitjana de Catalunya. No ens podem conformar amb aquestes

dades, i hem de lluitar contra l'absentisme, juntament amb les famílies, especialment en els casos

dels alumnes menors d'edat. En el cas de l'abandonament n'hi ha per tres motius principalment: no

han pogut cursar els estudis desitjats, no aconsegueixen adaptar-se al ritme de treball  del cicle

formatiu, i per càrregues laborals i/o familiars . A l'apartat h) hi tornarem sobre aquest punt.

• Pel que fa a la Millora de la confiança dels grups d'interès l'indicador està per sobre de l'objectiu. La

qüestió de les satisfaccions és analitzada en més detall a l'apartat i).

6.1.2  Respecte del  Sistema d'Indicadors de Centre i l'Avaluació de Centre realitzada per la inspecció

educativa, el més rellevant està en els indicadors de resultats, i en algun indicador de context. 

d) Índex d'alumnes que es graduen. CFGM

e) Índex d'alumnes que es graduen. CFGS
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AG10-Gestió administrativa AG11-Gestió administrativa (Àmbit jurídic) CM10-Activitats comercials

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 61,00% 52,00% 60,00% 52,63% 60,71% INS Montsià 60,00% 59,00% 70,83% 62,86% 47,62% INS Montsià - - - 61,11% 64,00%
Catalunya 59,41% 60,43% 59,34% 61,37% 63,91% Catalunya 38,61% 63,04% 51,43% 50,97% 50,16% Catalunya - - - 63,51% 60,24%
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EE10-Instal·lacions elèctriques i automàtiques IC10-Sistemes microinformàtics i xarxes IM10-Manteniment electromecànic

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 66,00% 35,00% 55,60% 43,75% 35,71% INS Montsià 70,00% 62,00% 53,85% 68,97% 73,08% INS Montsià - - 62,50% 58,33% 72,73%
Catalunya 52,89% 47,13% 53,14% 53,17% 50,92% Catalunya 53,45% 57,36% 58,03% 58,23% 57,97% Catalunya - - 59,53% 57,94% 62,11%
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SC10-Atenció a persones en situació de dependència TM10-Electromecànica de vehicles automòbils TM20-Carrosseria

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 78,00% 74,00% 70,91% 76,47% 68,75% INS Montsià 56,00% 73,00% 69,20% 55,56% 47,37% INS Montsià - - 41,67% 57,14% 70,00%
Catalunya 71,93% 72,33% 69,46% 70,52% 71,21% Catalunya 55,94% 54,80% 54,09% 53,51% 56,39% Catalunya - - 60,33% 55,37% 56,38%
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AGB0-Administració i finances CMA0-Gestió de vendes i espais comercials HTF0-Guia, informació i assistència turístiques

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 78,00% 81,00% 55,56% 72,73% 72,97% INS Montsià - - - 90,00% 88,24% INS Montsià 79,00% 79,00% 75,00% 70,83% 59,09%
Catalunya 72,27% 70,34% 69,35% 71,30% 68,53% Catalunya - - - 73,42% 66,20% Catalunya 68,53% 51,64% 61,47% 65,81% 57,15%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

0%
20%
40%
60%
80%

100%



                                                                                              Projecte de Direcció 2019-2023

f) Rendiment acadèmic. CFGM

g) Rendiment acadèmic. CFGS
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EE10-Instal·lacions elèctriques i automàtiques IC10-Sistemes microinformàtics i xarxes IM10-Manteniment electromecànic

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 64,77% 64,30% 62,81% 61,31% 52,53% INS Montsià 85,80% 76,20% 82,02% 84,17% 80,49% INS Montsià - 42,20% 67,29% 72,58% 65,93%
Catalunya 69,04% 65,69% 69,57% 69,90% 69,74% Catalunya 69,80% 71,55% 74,13% 73,65% 74,01% Catalunya - 73,92% 72,12% 74,68% 75,59%
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SC10-Atenció a persones en situació de dependència TM10-Electromecànica de vehicles automòbils TM20-Carrosseria

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 81,72% 84,10% 93,57% 88,03% 84,32% INS Montsià 77,02% 70,30% 78,48% 68,81% 74,25% INS Montsià - 71,70% 84,24% 68,51% 63,29%
Catalunya 85,15% 85,09% 82,04% 86,06% 85,07% Catalunya 68,67% 70,37% 70,09% 69,88% 69,55% Catalunya - 76,08% 74,69% 76,07% 67,35%
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AGB0-Administració i finances CMA0-Gestió de vendes i espais comercials HTF0-Guia, informació i assistència turístiques

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 90,85% 83,90% 86,88% 87,35% 89,12% INS Montsià - - 89,29% 78,95% 91,52% INS Montsià 95,23% 89,60% 95,39% 78,95% 86,18%
Catalunya 85,69% 85,38% 86,31% 85,96% 84,65% Catalunya - - 82,39% 81,48% 78,31% Catalunya 82,03% 88,01% 87,08% 80,60% 86,86%
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SCB0-Educació infantil TMA0-Automoció

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 75,00% 70,00% 79,31% 89,66% 79,31% INS Montsià 82,00% 63,00% 55,60% 58,62% 76,47%
Catalunya 85,26% 88,08% 86,59% 85,28% 86,21% Catalunya 73,00% 70,89% 68,31% 72,60% 74,99%
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AG10-Gestió administrativa AG11-Gestió administrativa (Àmbit jurídic) CM10-Activitats comercials

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 75,21% 64,00% 72,38% 78,03% 81,54% INS Montsià 91,97% 78,90% 83,35% 82,40% 93,84% INS Montsià - - 69,89% 83,31% 81,75%
Catalunya 72,87% 74,23% 76,21% 75,69% 76,43% Catalunya 49,44% 71,38% 68,23% 65,16% 69,47% Catalunya - - 74,49% 76,08% 76,60%
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ICA0-Administració de sistemes informàtics en xarxa ICC0-Desenvolupament d'aplicacions web IMC0-Mecatrònica industrial

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 68,00% 60,00% 50,00% 57,89% 50,00% INS Montsià - 70,00% 50,00% 91,67% 81,82% INS Montsià 78,00% 80,00% 60,00% 71,43% 35,00%
Catalunya 59,39% 55,43% 59,25% 56,30% 56,68% Catalunya - 50,70% 56,39% 58,25% 54,27% Catalunya 73,18% - 66,32% 69,00% 64,96%
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h) Índex d’alumnes per vies d’accés als cicles formatius

Analitzant els resultats del Sistema d'Indicadors de Centre amb l'ajuda de l'Avaluació de Centre:

• Pel que fa als cicles amb un rendiment relativament elevat, i un índex de graduació relativament

baix, un seguiment personalitzat de l'alumnat pot millorar aquesta situació, ja que ens trobem amb

un alumnat de segon que suspèn poques unitats formatives.

• Si el rendiment és baix, però la graduació elevada, vol dir que el problema es troba a primer, i que

amb una detecció precoç dels punts de partida de l'alumnat i amb una reorientació metodològica, es

pot influir en una millora dels resultats acadèmics d'aquest alumnat.

• Si  tant  el  rendiment,  com  la  graduació  són  baixos,  la  tutoria  personalitzada  i  la  reorientació

metodològica és necessària.

• No hem de perdre de vista els alts índex d'alumnes que accedeixen als CFGM per la prova d'accés

(o sigui,  sense haver obtingut el títol de GESO) i als CFGS ja sigui per la prova d'accés o que
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Alumnes CFGM per prova accés Alumnes de CFGS per prova accés o títol CFGM

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 29,00% 24,10% 27,53% 22,25% 20,90% INS Montsià 52,70% 54,50% 55,81% 72,65% 79,69%
Catalunya 14,46% 13,45% 14,04% 12,68% 10,92% Catalunya 34,54% 31,34% 34,01% 49,03% 50,55%
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ICA0-Administració de sistemes informàtics en xarxa ICC0-Desenvolupament d'aplicacions web IMC0-Mecatrònica industrial

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 78,59% 86,90% 87,64% 79,92% 84,35% INS Montsià 88,57% 80,70% 85,16% 94,00% 92,89% INS Montsià 84,71% 95,70% 93,20% 77,54% 78,05%
Catalunya 77,08% 78,05% 78,76% 76,73% 73,94% Catalunya 72,99% 74,61% 77,24% 74,43% 75,93% Catalunya 85,07% 85,47% 85,95% 85,93% 85,45%
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SCB0-Educació infantil TMA0-Automoció

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 92,15% 86,70% 84,74% 89,08% 89,61% INS Montsià 91,07% 87,90% 89,48% 88,02% 88,14%
Catalunya 93,14% 91,94% 92,76% 92,49% 91,52% Catalunya 90,26% 88,45% 87,95% 89,70% 87,57%
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accedeixen directament a CFGS pel títol  de CFGM (és a dir,  sense el  títol  de Batxillerat).  Això

provoca un cert dèficit d'una part de l'alumnat en Competències Clau que hem de mirar de millorar.

• De tota manera les causes que poden provocar el fet que alguns indicadors no arribin als objectius

fixats són múltiples i  els departaments i  equips docents hauran d'analitzar aquestes causes per

poder oferir solucions adaptades a la problemàtica específica de cada cicle.

6.1.3 El Sistema de Gestió de la Qualitat és un pilar fonamental per la gestió del centre. El procès clau C06

de Gestionar la satisfacció dels grups d’interès,  ens aporta informació rellevant sobre com la comunitat

educativa veu el centre.

i) Valoracions i satisfaccions dels diversos grups d'interès (escala de tipus Likert, de 0 fins a 10).

• És important destacar el fet que el centre ha aconseguit una demanda superior a l’oferta respecte

de les places de primer (102%), tot i  que no està homogèniament distribuïda,  cosa que fa que

alguns cicles rebin alumnes en segona i tercera opció.

• Les dades anteriors ens dibuixen un centre amb alumnat, famílies, professorat, PAS i empreses

globalment satisfets amb els diferents processos de centre, encara que millorables respecte de certs

aspectes puntuals. 
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Satisfacció de l'alumnat  Satisfacció de les famílies

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 7,25 7,65 7,72 7,97 7,29 INS Montsià 9,60 9,11 9,49 9,54 7,16
C. accept. 7 7 7 7 7 C. accept. 7 7 7 7 7

Satisfacció del personal Satisfacció de les empreses

13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
INS Montsià 8,39 8,23 8,25 8,30 8,48 INS Montsià 8,47 8,66 8,64 8,93 8,89
C. accept. 7 7 7 7 7 C. accept. 7 7 7 7 7

0
2
4
6
8

10

0
2
4
6
8

10

0
2
4
6
8

10

0
2
4
6
8

10



                                                                                              Projecte de Direcció 2019-2023

6.2 DAFO

Tenint en compte les dades presentades, els referents normatius, institucionals i socials, els plantejaments

propis del centre, l'avaluació de centre, les auditories de qualitat interna i externa i la memòria E2Cat feta

per la certificació +400 podem concretar les Oportunitats, Amenaces,  Fortaleses i Debilitats.

Oportunitats Amenaces

-Expectatives dels grups d'interès

-Programes d'innovació

-Baix índex d'atur per als treballadors amb estudis post-

secundaris-obligatoris

-Planificació i recursos Departament Ensenyament

-Interès de l'entorn, institucions, administració i empreses,

en el centre

-Creixent automatització dels llocs de treball

-Manca d'aules i tallers

-Poca  oferta  de  formació  tècnica  de  qualitat,  per  al

professorat, en el territori

-Desconeixement dels serveis que ofereix el centre

-Baix nivell de l'alumnat en competències i capacitats clau

Fortaleses Debilitats

-Experiència en planificació estratègica, excel·lència i 

qualitat i millora contínua

-Innovació educativa: programes i projectes d'innovació i 

pràctiques de referència.

-Alta implicació del professorat i PAS en el centre

-Relacions amb l’entorn

-Convivència

-Pla de formació

-Resultats acadèmics d'alguns cicles

-Abandonament a primer de GM

-Espais limitats en número i superfície

-Seguiment dels mòduls pendents d'aprovar per part de 

l'alumnat

-Sistematització de la inclusió

-Dificultat per portar a terme la Gestió dels Recursos amb 

l'assignació de recursos humans actual.
MATRIU DAFO
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6.3 Gestió dels riscos i oportunitats de millora

Conclourem aquest apartat amb unes propostes per a la gestió dels riscos i de millora, orientades a reforçar

les nostres debilitats i enfrontar-nos a les amenaces, classificades segons els cinc eixos principals o àmbits

de l'excel·lència:

LIDERATGE I ESTRATÈGIA

• Modificar  el  mapa  de  processos  del  SGQ,  per  alinear-lo  amb  els  objectius  de  la  planificació

estratègica i amb els eixos de l'excel·lència, i apropar-lo a la realitat organitzativa del centre.

GESTIÓ DE LES PERSONES

• Realització d'activitats per a alumnes en el centre (esport, xerrades, tallers, actes, jornades ...).

• Formació del professorat i PAS en atenció educativa de qualitat en el marc d'un sistema inclusiu.

• Formació interna de centre en ofimàtica col·laborativa.

GESTIÓ DE RECURSOS

• Augmentar el nombre d'aules preparades per treballar amb ordinadors portàtils.

• Augmentar els recursos humans destinats a la Gestió dels Recursos 

INTERACCIÓ AMB ELS GRUPS D'INTERÈS I L'ENTORN

• Consolidar la modalitat DUAL.

• Pla de comunicació: premsa i xarxes socials.

PRESTACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU

• Acció tutorial personalitzada. 

• Ús de metodologies actives d'e/a. Aprenentatge per serveis. Treball per projectes. 
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7. Planificació 2019-2023

El Projecte de Direcció de l'Institut Montsià per al període 2019-2023, vol  avançar en la promoció dels

objectius d'excel·lència, equitat, i relacions amb l'entorn, i els concreta en fites específiques amb relació a la

graduació, el rendiment acadèmic, l'absentisme, l’abandonament escolar, la resolució de conflictes i el grau

de satisfacció dels grups d'interès, tenint en compte els valors actuals dels indicadors corresponents. 

Aquest projecte preveu deu estratègies i  deu línies d'actuació formulades a partir dels referents i  de les

evidències que hem exposat anteriorment. També preveu algunes millores en l'àmbit organitzatiu i de gestió.

Així mateix fa referència als recursos materials i de formació per ser dut a terme.

7.1 Objectius i indicadors de progrès

Els  tres  grans  objectius  d'aquest  projecte  són  els  que  exposem a continuació.  Els  dos  primers  venen

inspirats per els objectius del sistema educatiu català. El tercer objectiu ve donat pels referents institucionals

i socials, i està d'acord amb el plantejament propi del centre.

O1.  Millorar els resultats educatius. Aquest primer objectiu estratègic dóna coherència a la missió del

centre i no deixa de ser la finalitat de l'educació. 

Aquest objectiu es concreta en: O1.1 Millorar els resultats graduació i O1.2 Millorar el rendiment acadèmic

O2.  Millorar  la  cohesió  social. Tenim  la  responsabilitat  d'intentar  esmorteir  l'abandonament  escolar

prematur dels estudis, fomentant un clima que animi i permeti l'estudi. 

Aquest objectiu es concreta en: O2.1 Reduir l'abandonament, O2.2 Reduir l'absentisme i O2.3 Millorar la

gestió de la convivència.

O3. Millorar la confiança dels grups d'interès. Ens proposem que les famílies i la societat puguin tenir la

confiança que els objectius i compromisos explicitats s'aconseguiran. 

Aquest objectiu es concreta en: O3.1Millorar la satisfacció dels grups d'interès.

Aquests objectius són mesurables, i contrastables, amb indicadors recollits en el SIC, i en el SGQ. Aquests

indicadors són coincidents amb els de l'Acord de Coresponsabilitat vigent per al període 2016-2020. 
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Indicador 2018 (Actual) 2023 Ponderació

I1.1 Índex d'alumnes que es graduen CFGM = 60,00%

CFGS = 67,86%

> Mitjana de Catalunya

> Mitjana de Catalunya

10%

10%

I1.2 Rendiment acadèmic CFGM = 75,33%

CFGS = 87,48%

> Mitjana de Catalunya

> Mitjana de Catalunya

10%

10%

I2.1 Taxa d'abandonament (a 1r) CFGM = 20,98%

CFGS = 3,54%

< Mitjana de Catalunya

< Mitjana de Catalunya

10%

10%

I2.2 Taxa absentisme CFGM-CFGS = 5,50% < Mitjana de Catalunya 10%

I2.3 Taxa de conflictes resolts 100% >90% 10%

I3.1 Mitjana de satisfacció grups d'interès 7,96 > 8,5 20%
INDICADORS ESTRATÈGICS 2019-2023

7.2 Estratègies

Per aconseguir els objectius senyalats anteriorment, seguirem les següents estratègies. 

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius

• E1. Foment de les competències clau: comunicació lingüística, que implica les llengües estrangeres,

matemàtica i cientificotecnològica, digital, aprendre a aprendre, social i ciutadana, iniciativa i esperit

emprenedor, i consciència i expressió cultural.

• E2.  Foment  de  les  capacitats  clau:  autonomia,  innovació,  organització  del  treball,  relació

interpersonal, treball en equip, resolució de problemes, i responsabilitat

• E3. Foment de l'Aprenentatge permanent.

• E4. Impuls a l'Atenció educativa de qualitat i inclusiva.

Objectiu 2:  Millora de la cohesió social

• E5. Augment del sentiment de pertinença de l'alumnat al centre.

• E6. Millora de la comunicació amb les famílies.

Objectiu 3: Millora de la confiança dels grups d'interès

• E7. Consolidació de la Mobilitat internacional.

• E8. Potenciació de la imatge de centre.

• E9. Enfortiment de les relacions amb els diversos grups d'interès.

• E10. Planificació, Qualitat, Excel·lència i Innovació educativa.
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7.3 Línies d'actuació

Aquestes línies d'actuació orienten les actuacions a realitzar i, encara que estan associades a un objectiu,

treballen de forma matricial, cada línia d'actuació potenciant diverses estratègies i objectius.

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius

• LA1. Metodologies actives – DUAL

• LA2. Incorporació de la llengua anglesa als cicles.

• LA3. Acció tutorial personalitzada.

• LA4. Formació del professorat.

Objectiu 2:  Millora de la cohesió social

• LA5. Augment de la participació-implicació de l'alumnat en la vida del centre.

• LA6. Pla de formació integral de l'alumnat.

Objectiu 3: Millora de la confiança dels grups d'interès

• LA7. Mobilitat internacional.

• LA8. Pla de comunicació - Gestió del coneixement.

• LA9. Relacions amb l'entorn – Obertura.

• LA10. Millora contínua del Sistema de Gestió. Innovació educativa.

7.4 Recursos organitzatius

Els  recursos  organitzatius  per  portar  a  terme  aquest  projecte  són  els  necessaris  per  continuar  les

participacions  de  l'institut  en  els  diferents  programes  d'innovació  del  departament  d'ensenyament  i  els

derivats dels projectes propis del centre, gestionats mitjançant els equips de millora. 

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius

• Continuar  la  participació  en  els  programes:  Tecnologies  digitals  per  a  l'aprenentatge,  ActivaFP,

Suport a l’FP Dual.

• Continuar  amb  els  Equips  de  Millora:  Gestió  de  la  biblioteca,  Interdisciplinarietat,  Metodologies

d'enfocament globalitzat, Incorporació de la llengua anglesa.

• Es crearà un recurs per impulsar l'Atenció educativa de qualitat i inclusiva.
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Objectiu2:  Millora de la cohesió social

• Continuar  amb  els  Equips  de  Millora:  Pla  d'acció  tutorial,  Mediació  i  convivència,  Activitats  de

companyonia i esports.

Objectiu3: Millora de la confiança dels grups d'interès

• Continuar la participació en els programes: Assessorament a les persones i a les empreses en els

ensenyaments professionals, Innovació i transferència de coneixement InnovaFP, Foment i suport de

l’emprenedoria en els ensenyaments professionals, FP Empresa, Mobilitat formativa i cooperació

internacional dels centres d'EP – ERASMUS+, Pla experimental  de llengües estrangeres – EOI,

Qualitat i millora contínua (FP), Acord de coresponsabilitat (ACDE).

• Continuar amb els Equips de Millora: Servei d'assessorament a l'FP, Imatge corporativa de centre,

Mobilitat internacional, Institut Verd, Responsabilitat Social Corporativa, Activitats Empresa-Institut.

• Es crearà una coordinació per millorar la Gestió dels Recursos del centre.

A més, es potenciaran les següents estructures, amb caràcter marcadament bidireccional, que vertebraran

el funcionament del centre:

• Estructures  de  participació:  Claustre,  Consell  escolar,  Consell  de  delegats,  AMPA.  Aquestes

estructures canalitzen la participació de la comunitat educativa en el centre.

• Estructura  pedagògica:  Equip  directiu  –  Comissió  pedagògica  –  Departaments.  En  aquesta

estructura es tracten temes pedagògics i de gestió de les famílies professionals o departaments.

• Estructura docent:  Equip directiu – Comissió de tutors – Equips docents. Per tractar qüestions

referents a l'acció tutorial, cohesió, avaluació i seguiment de l'alumnat.

• Estructura innovació: Equip directiu – Coordinadors i facilitadors – Xarxes – Equips de millora.

Aquesta  estructura  alinea  els  programes  del  Departament  d'Ensenyament  amb  els  projectes

gestionats pels equips de millora, i amb les bones pràctiques que aquests porten a terme al centre

• Estructura qualitat: Equip directiu – Consell de direcció – Comissió de qualitat. Tracta els temes

relatius a la gestió del centre i aprofundeix en la pràctica del lideratge distribuït.
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7.5 Gestió i recursos humans

Amb l'objectiu de realitzar una bona gestió hem d'avançar en la planificació i també aconseguir per al centre

els recursos humans necessaris.

• Modificar el mapa de processos del SGQ per apropar-lo a la realitat organitzativa del centre.

• Perfils professionals: Metodologies actives d'e/a, AICLE/CLIL i Projectes (FP).

• Pla de Formació Integral de l'alumnat. Per planificar les accions a realitzar relatives a la formació en 

Competències personals i socials (vida saludable, prevenció violència de gènere, educació vial, etc.)

• Pla d'Atenció educativa de qualitat i inclusiva.

• Pla de Gestió del coneixement: creació de la Wiki del professorat i unificació de l'Arxiu digital.

• Millora  de  l'eficàcia  de  les  reunions,  impulsant  les  estructures  organitzatives  esmentades

anteriorment 

• Confecció  d'un QCI amb els indicadors de progrès i de procés d'aquest projecte de direcció.

7.6 Recursos materials

Per poder treballar en la línia dels objectius fixats necessitem disposar de:  aules dinàmiques (que permeten

impartir  classes  amb  diverses  metodologies),  beques  Erasmus,  formació  del  professorat  en  Atenció

educativa de qualitat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (DUA, emocions, motivació, metodologies,

integració, diversitat, co-educació, prevenció LGTBI-fòbia, ...) i retolació de la façana amb el nom de l'institut.

7.7 Formació

La formació permanent del professorat i PAS és fonamental per la consecució dels objectius establerts. El

Pla  de  Formació  tindrà  dues  vessants.  Una  es  centrarà  en  l’assoliment  de  la  utilització  de  les  noves

tecnologies, en millorar l’ús de l’anglès com a llengua d’aprenentatge i en l'aplicació de noves metodologies

d'ensenyament-aprenentatge per millorar els resultats acadèmics. En quant a l'altra vessant, se li assignarà

un  lloc  preferent  a  la  formació  del  professorat  per  millorar  l'organització  i  l'atenció  pedagògica  en  els

diferents contextos d'ensenyament-aprenentatge,  dins de l'atenció educativa de qualitat  en el marc d'un

sistema educatiu inclusiu.
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7.7 Actuacions

A continuació  presentem un  seguit  d'actuacions  a  realitzar,  amb  els  responsables  de  realitzar-les,  els

dinamitzadors, els indicadors i els valors meta o objectiu per cada curs.

Responsable/Dinamitzador Indicador Meta 

19-20

Meta

20-21

Meta

21-22

Meta

22-23

O1: Millora dels resultats educatius

E1: Foment de les competències clau

LA1. Ús de metodologies actives d'e/a. Professorat/Coord. Pedag. %grups

%mòduls

≥25%

≥5%

≥50%

≥10%

≥75%

≥15%

=100%

≥20%

LA1. Inclusió  TIC/TAC com a eina de treball

habitual per  alumnat

Professorat/Coord. Pedag. %grups

%mòduls

≥50%

≥5%

≥65%

≥10%

≥80%

≥15%

=100%

≥20%

LA1. Consolidar la formació  DUAL Tut. DUAL/Cap d'estudis OP %alum.graduen dual ≥5% ≥7% ≥10% ≥15%

E1: Foment de la competència clau: Anglès

LA2. Incloure activitats en anglès Professorat/Coord. Pedag. %grups

%mòduls

≥25%

≥5%

≥50%

≥10%

≥75%

≥15%

=100%

≥20%

LA2. AICLE Professorat/Coord. Pedag. %grups

%mòduls

≥5%

≥0,5%

≥10%

≥1%

≥15%

≥1,5%

≥25%

≥2%

LA10. Impulsar nombre alumnes B1/B2 EOI Cap Dep LL/Cap d'estudis OP %al. aproven B1/B2 ≥20% ≥30% ≥40% ≥50%

E2: Foment de les capacitats clau

LA1.  Promoure  el  treball  col·laboratiu  i/o

cooperatiu.

Professorat/Coord. Pedag. %grups

%mòduls

≥25%

≥5%

≥50%

≥10%

≥75%

≥15%

=100%

≥20%

LA1. Projectes interdisciplinaris Professorat/Coord. Pedag. Num. Projectes ≥2 ≥3 ≥4 ≥5

E3: Foment de l'Aprenentatge permanent

LA10. Servei d'Assessorament i Reconeix. Coord OAR/Cap d'estudis OP % rec. segueix itine. ≥60% ≥70% ≥80% ≥90%

E4: Impuls a l'Atenció educativa de qualitat i

inclusiva

LA3. Seguiment tutorial personalitzat Tutoria/Coord. Pedagògica %grups ≥25% ≥50% ≥75% =100%

LA4. Formació professorat en inclusió (DUA,

emocions, motivació, metodologies, etc.)

Professorat/Coord. Pedag. %professorat ≥10% ≥15% ≥25% ≥40%

ACTUACIONS PER LA MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS
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Responsable/Dinamitzador Indicador Meta 

19-20

Meta

20-21

Meta

21-22

Meta

22-23

Objectiu 2: Millorar la cohesió social

E5. Augment del sentiment de pertinença de

l'alumnat al centre

LA5.  Dinamització  del  Consell  de

delegats/des

Equip directiu/Director Reunions trimestrals x x x x

LA10. Realització d'activitats de RSC EM/Coord RSC/Cap est. OP Num. activitats RSC ≥3 ≥4 ≥5 ≥6

LA5.  Realització jornades activ. esportives,

culturals i/o interdisciplinaris.

Coord. Pedagògica Num. jornades-grup =3 =3 =3 =3

E1.  Foment  de  les  competències  clau:

personal, social i ciutadana, i cultural

LA6.  Projecte  formació  integral  (xerrades,

tallers, actes, jornades...)

Coord. Pedagògica n. act-grup/n. grups ≥3 ≥3 ≥3 ≥3

LA10. Pla de convivència: capacitar tots els

alumnes i  la  resta de la comunitat  escolar

per a la convivència i la gestió positiva dels

conflictes

Cap d'estudis % alum. expedient ≤2% ≤1,5% ≤1,25% ≤1%

LA6. Actes setmana de la pau Coord  Conv/EM Conv/Coord.

Pedagògica

%grups participants ≥25% ≥30% ≥40% ≥50%

E4. Impuls a l'Atenció educativa de qualitat i

inclusiva. Detecció precoç de les necessitats

educatives de l'alumnat i acompanyament

LA3. Avaluació inicial qualitativa Tutoria/Coord. Pedagògica %grups ≥25% ≥50% ≥75% =100%

LA8.  Gestió  del  Coneixement:  Carpeta  de

tutoria digital

Tutoria/Coord. Pedagògica %grups ≥25% ≥50% ≥75% =100%

E6.  Millora  de  la  comunicació  amb  les

famílies-tutors legals

LA8.  Pla  de  comunicació:  Comunicació

electrònica amb les famílies

Tutoria/Cap d'estudis OP %@famíles 1r GM ≥50% ≥75% ≥80% ≥90%

LA3.  Formulari  Preparació  entrevista  amb

pares/mares.

Tutoria/Coord. Pedagògica form./fam.ent x 100 ≥50% ≥75% ≥80% ≥90%

ACTUACIONS PER LA MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL
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Responsable/Dinamitzador Indicador Meta 

19-20

Meta

20-21

Meta

21-22

Meta

22-23

Objectiu  3:  Millorar  la  confiança  dels

grups d'interès

E7. Mobilitat internacional

LA7. Mobilitat alumnat GM Coord. Mobilitat/Cap est. OP ≥3 ≥5 ≥7 ≥10

LA7. Mobilitat alumnat GS Coord. Mobilitat/Cap est. OP ≥10 ≥13 ≥17 ≥20

LA7. Mobilitat professorat Coord. Mobilitat/Cap est. OP ≥3 ≥5 ≥7 ≥10

E8. Potenciació de la imatge de centre

LA8. Pla de comunicació:  Sistematitzar  els

impactes en premsa

Cap d'estudis OP Num.  impactes  en

premsa

≥10 ≥20 ≥30 ≥40

LA8. Pla de comunicació:  Sistematitzar  els

impactes  generats  pel  centre  i  referències

en xarxes socials

Cap d'estudis OP Num.  impactes

propis  en  xarxes

socials

≥100 ≥200 ≥300 ≥400

E9.  Enfortiment  de  les  relacions  amb  els

diversos grups d'interès

LA9. Acte de graduació Cap d'estudis OP x x x x

LA9.  Jornades  d'Emprenedoria  i  Fòrum

Empreses

Coord. Pedagògica x x x x

LA9. Foment emprenedoria: Participació en

premis i concursos.

Professorat/Coord. Pedag. % alumnes particip. ≥5% ≥10% ≥15% ≥20%

LA9.  Jornada  portes  obertes  primària

(tallers, visita de centre, ...)

Cap d'estudis d'OP x x x x

LA8.Creació  d'un  canal  de  relació  amb

antics alumnes.

Coord. FP/Cap d'estudis d'OP x x x x

E10.  Planificació,  Qualitat,  Excel·lència  i

Innovació educativa.

LA8. Wiki del professorat Coord Tecnologia/Director x

LA8. Pla de Comunicació: interna i externa Caps d'estudis OP x

LA8. Pla de Gestió del coneixement Director x

LA10. Sistematitzar radars tecnològics Coord Qualitat/Director x

LA10. Sistematitzar benchmarking Coord Qualitat/Director x

LA10. Consolidació de la ISO9001:2015 Equip directiu/Director x x x x

LA10. Consolidació de la E2Cat +400 Coord Qualitat/Director x x x x

LA10. Iniciar ISO45001 Coord PRL/Director x

LA10. Coord. Gestió dels recursos Secretari/Director x

ACTUACIONS PER LA MILLORA DE LA CONFIANÇA DELS GRUPS D'INTERÈS
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8. Benchmarking i Radars

El centre vol impulsar una cultura de benchmarking i comparar els nostres processos, recursos i resultats

amb els d'altres organitzacions de referència  per  estudiar  la  nostra  evolució  respecte a la dels altres i

adoptar mesures de millora en cas de ser necessari. En aquest sentit el centre continuarà la participació en

programes i xarxes impulsades pel departament d'Ensenyament, compartint les nostres experiències amb

altres centres. A més, la realització d'auditories internes de qualitat de forma conjunta amb altres centres ens

permet  estar  atents  a  les  millors  pràctiques  utilitzades.  El  sistema  de  valors  objectiu  o  meta  per  als

indicadors de progrès proposats, ens ajuda a referenciar-nos a les dades mitjanes obtingudes a Catalunya, i

els Sistema d'Indicadors de Centre també treballa en aquest sentit. El model d'excel·lència E2Cat, en el qual

el  centre  obté  una puntuació  de +400,  també ens guia  en l'hora de comparar  els  nostres processos i

resultats amb els d'altres centres educatius excel·lents.

Aquests mateixos programes, xarxes i auditories, també ens permeten estar amatents a les innovacions

educatives proposades pel Departament d'Ensenyament, o portades a terme per altres centres, que puguin

ser d'interès per a ser implementades en el nostre institut.

En quant a les innovacions tecnològiques, volem continuar impulsant la implantació de l'ensenyament en

alternança DUAL i  la  mobilitat  internacional d'alumnat i  professorat  com a sistema, també, per  detectar

tendències  i  tecnologies  utilitzades  per  les  empreses  que  puguin  ser  implantades  en  els  nostres

ensenyaments, i esdevenir així un centre de disseminació de bones pràctiques. 

A les Jornades d'Emprenedoria i Coneixement, així com al Fòrum de Trobada d'Empreses amb l'Alumnat,

portem les empreses del territori al centre per què ens donin el seu punt de vista sobre l'estat del mercat

laboral i les tècniques i tecnologies utilitzades actualment en les empreses.

A l'Agència de Desenvolupament Local del Montsià, per portar endavant l'Estratègia Territorial Montsià 2026,

el centre està en estreta relació amb l'Administració Pública i el sector Privat i ens permet participar en el

disseny, i estar permanentment informats sobre innovació econòmica i social, i la transformació cultural del

territori.
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9. Lideratge col·laboratiu

El nom que més s'apropa a la direcció que proposem és aquest. Cada persona de l'organització ha de

liderar en el seu camp i treballar en comú, o sigui col·laborar, per dur el projecte endavant. 

En aquest sentit és responsabilitat de la direcció establir els objectius per cada àmbit, conjuntament amb els

responsables, i vetllar per què el personal tingui la formació i els recursos necessaris per portar els objectius

encomanats endavant. És responsabilitat del professorat, dins del seu àmbit d'actuació, planificar, executar,

avaluar  i  millorar  les accions  per  aconseguir  aquests  objectius.  Ja  hem parlat  anteriorment,  en aquest

projecte de direcció, de les estructures organitzatives que vertebraran el funcionament del centre. El Pla de

Gestió del Coneixement ha de facilitar que el coneixement acumulat i les bones pràctiques realitzades a

l'organització es puguin reaprofitar en un cicle de millora contínua.

El Consell de Delegats del centre, format pels representats elegits democràticament per l'alumnat, i pels

representants de l'alumnat al Consell Escolar, canalitzaran la participació democràtica de l'alumnat en la

gestió  del  centre.  A més es potenciarà la  participació de l'alumnat  en el  centre  mitjançant activitats  de

Responsabilitat Social Corporativa, activitats d'intercanvi de coneixement, culturals i esportives.

El centre ha de mantenir  una estreta col·laboració amb les mares i els pares dels alumnes, pel  fet de

coincidir  en  els  objectius educatius,  per  tant,  la  seva  intervenció  i  col·laboració  en  el  procés i  progrés

d’educació-aprenentatge és fonamental. La Carta de compromís explicita que n'espera el centre educatiu de

les famílies, i com poden col·laborar les famílies amb el centre. El Pla de comunicació, ha de suposar una

millora amb la relació, establint canals de comunicació electrònica.

La concreció del Pla d'Acollida, com a part del Procés de Gestió de l'Equip Humà, és de cabdal importància

per transmetre al nou alumnat, famílies i  personal el coneixement del  centre, la política de qualitat,  els

objectius estratègics, el que s'espera d'ells i d'elles, i a més per què se sentin integrats en el centre des del

primer dia.

Per ser un centre que imparteix Cicles Formatius existeix i ha d’existir un lligam molt estret amb els àmbits

empresarials  de  l’entorn,  afavorint  l’intercanvi  d’experiències,  de  formació  i  de  coneixement  entre  els

diferents agents. Les Jornades d'Emprenedoria, l'ensenyament DUAL, la Formació en Centres de Treball, i

el programa InnovaFP dinamitzaran aquesta relació.
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Continuarem amb la col·laboració amb el sector públic, apropant les institucions locals i  comarcals com

l'Ajuntament  i  el  Consell  Comarcal  als  nostres alumnes per  tal  de donar  a  conèixer  els  seus serveis  i

participar, si s'escau, en el desenvolupament econòmic del territori.

Ens mantindrem en la  promoció  de l'Aprenentatge per  serveis,  mitjançant  el  qual  ens relacionem amb

organitzacions i entitats socials del territori. L'alumnat aprèn i al mateix temps presta un servei a la comunitat

de forma desinteressada.

A més el centre dinamitzarà actuacions de coordinació amb els centres de secundària sobre el traspàs

d’informació de l’alumnat al nostre centre (continguts curriculars, nivell cognitiu, afectiu i social), així com

també participarà i col·laborarà amb les institucions, entitats culturals, associacions, etc... de la ciutat i el

territori a fi de millorar la qualitat de l'ensenyament.

Seguirem fomentant les relacions internacionals. Actualment tenim socis a Itàlia, França, Alemanya, Irlanda

del Nord, Portugal i Malta. De tota manera és un entorn dinàmic i amb perspectiva de creixement. Seguirem

treballant per intercanviar alumnat, professorat, coneixement i bones pràctiques. 

10. Retiment de comptes. Seguiment i avaluació

Entenem l’avaluació com un procès amb dues finalitats. 

D’una banda és un mitjà per identificar les dificultats i proposar les mesures per superar-les. Ja hem apuntat

anteriorment el model de lideratge col·laboratiu que utilitzarem en l’organització, i que els responsables dels

diferents processos han de planificar, gestionar i avaluar. És aquí on trobarem un primer nivell d’avaluació

del centre. El conjunt de tots aquests seguiments, amb les seves propostes de millora, s’utilitzaran en la

confecció de la MA. L’autoavaluació que suposa la realització de la MA, serveix per prendre consciència del

que s’ha fet, del que hi ha per fer, i del que es pot millorar. 

D’altra banda, l'avaluació, serveix per comprovar si s’ha assolit el progrès proposat en la planificació. Els

indicadors establerts en aquest PdD, a més dels d’inspecció i qualitat, serveixen per quantificar el progrès, i

decidir, de forma objectiva, sobre l’adequació de les actuacions proposades. 

A més a més es realitzaran auditories de qualitat per garantir que el sistema de processos i resultats és

coherent amb el que estava planificat, i consistent amb les dades recollides.
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Anualment,  es  presentarà  els  resultats  i  la  seva  anàlisi  al  Claustre,  Consell  Escolar  i  Administració

Educativa, i es recolliran les valoracions i propostes. 

A la  Revisió  per  la  Direcció  que  es  realitza  al  mes de  juliol,  es  valorarà  la  consecució  dels  objectius

proposats i les propostes de millora realitzades pels diferents grups d'interès. La direcció del centre vetllarà

per  què  totes  aquestes  aportacions  siguin  tingudes  en  compte  en  la  planificació  del  curs  següent  i

optimitzarà la utilització dels recursos materials, financers,  tecnològics i  humans necessaris per la seva

aplicació, i tancar d'aquesta manera el cicle PDCA de Deming. 

11. Conclusió

Estem en un canvi de paradigma, no només educatiu, si no que social. La quarta revolució industrial està

suposant l'automatització i redefinició d'un gran nombre de llocs de treball. Davant d'aquest repte no podem

resignar-nos a fer  la  competència  als  elements automatitzats,  i,  a  més de potenciar  l'adquisició  de les

competències professionals, personals i socials, de les competències clau, i de les capacitats clau, també

hem d'emfatitzar els trets d'identitat i el valor afegit propis: motivació, gestió d'emocions, empatia, capacitat

de decisió,  creativitat, gestió de projectes, pensament crític, etc.

Revisitem les línies principals dibuixades al principi del Projecte de Direcció:

• Tracte humà. Aquest  punt  s'ha materialitzat  en un  Projecte de formació integral,  que pretén

formar a l'alumnat més enllà que en continguts, en habilitats personals, socials i ciutadanes. Les

Metodologies actives posen l'alumne en el centre del procès d'ensenyament aprenentatge i els

donen eines per a ser els knowmads (nòmades del coneixement) que possiblement esdevindran. El

Pla  de  Formació del  professorat  inclou  gestió  d'emocions,  motivació  i  l'Atenció educativa  de

qualitat en el marc d'un sistema inclusiu que ens ha de permetre seguir avançant en equitat. Per

acabar aquest apartat l'Acció tutoria personalitzada ens permetrà poder afinar més el tracte amb

cada un  dels  alumnes,  oferint  Itineraris  personalitzats,  o  Semipresencialitat,  si  és  que  l'alumne

necessita un flexibilització de l'assistència per motius laborals o de conciliació familiar.

• Eficàcia.  Els objectius principals d'aquest pla són la Millora dels resultats educatius, la Millora

de la cohesió social i la Millora de la confiança dels grups d'interès. Tot el projecte està orientat
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un aprofitament òptim dels recursos dels que disposa el centre per aconseguir, de forma objectiva i

contrastada, aquestes millores.

• Flexibilitat. L'equitat és un dels objectius fonamentals del sistema educatiu català. Cada persona té

un ritme i una forma d'aprenentatge diferents i per això l'Atenció educativa de qualitat en el marc

d'una escola inclusiva ens ha de permetre de seguir avançant. L'Acció Tutorial Personalitzada i

les Metodologies Actives han de treballar, també, en aquest sentit.

• Dinamisme. La participació en els programes d'innovació educativa, les xarxes, les auditories, el

SIC, la formació en alternança DUAL, l'FCT, el fet de ser un centre de referència en DUAL i en

qualitat, en definitiva el  Benchmarking i els  Radars tecnològics,  han de servir per detectar els

canvis i veure si ens hi estem adaptant adequadament. El centre estarà obert als diferents grups

d'interès: alumnes (dinamització del Consell de Delegats,  relació amb antics alumnes), famílies

(Pla  de  comunicació)  i  Administració  pública  i  Sector  privat  (col·laboració  amb  l'Agència  de

desenvolupament  local  del  Montsià,  Participació  estratègia  Montsià  2026,  Jornades

d'Emprenedoria,  Fòrum  Trobada  amb  Empreses),  per  d'aquesta  manera  poder  detectar  els

possibles canvis en les seves necessitats i expectatives. La Formació del Professorat és clau per

poder  estar  sempre  actualitzats.  La  participació  del  professorat,  mitjançant  el  Lideratge

Col·laboratiu proposat  en  aquest  projecte,  és  imprescindible  per  poder  tenir  una  organització

dinàmica i que s'adapti de forma sistemàtica als canvis.

Esperem que aquest resulti un projecte de continuïtat en qualitat, excel·lència i innovació, i al mateix temps

il·lusionant  i  motivador.  Un  projecte  que  necessita  ser  construït  amb la  col·laboració  de tots  els  grups

d'interès implicats. En definitiva, un projecte on totes les accions s'enfoquen a la consecució del nostre

encàrrec, una formació efectiva, eficient i equitativa. Junts més lluny!
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