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0. Situació de partida 
 
 

 

L'IES ALCÚDIA ha de donar resposta a la necessitat de formar i educar en 

valors i en coneixements als nostres  alumnes com a persones individuals i 

com a membres de la nostra societat. 

 

Al curs actual han estat matriculats  700 alumnes, dels quals 148 són NESE, 

el que representa un 21,7% dels alumnes, el que dona una particularitat al 

nostre centre juntament amb el fet de ser un centre d’un municipi costaner. 

 

En referència al professorat hem tingut una quota de 78 professors. Pel curs 

2016/2017 la quota prevista de professorat serà de 79,5. La Conselleria ens 

ha eliminat un grup de primer d’ESO hem passat de 4 grups a 3 amb previsió 

de tenir el mateix número d’alumnes d’altres anys, la qual cosa ens farà que 

els grups de primer d’ESO estiguin configurats amb  una previsió de 30 

alumnes per grup. 
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L’oferta educativa del centre és la següent:  

 
 

ESO

Diversificació/ PMAR

ALTER

Suport Lingüístic

EOIES

BATXILLERAT

Ciències

Ciències Socials i 

Humanitats

FORMACIÓ 

PROFESSIONAL

Hoteleria i Turisme

Administració i 

Gestió

Obligatòria
Post-

obligatòria

 
 
 
A més a més, s’ha ofert un Certificat de professional d’Operacions bàsiques 
de cuina en torn d’horabaixa per alumnes que havien abandonat el sistema 
educatiu o estaven a punt de fer-ho i per persones en situacions d’atur. 
 
Els resultats cal qualificar-los com a molt positius, ja que de 15 alumnes 
matriculats han titulat 14   
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Amb els següents grups: 

 

ENSENYAMENTS 

GRUPS 

2015/2016 

PREVISIÓ GRUPS 

2016/2017 

1r ESO 4 3 

2n ESO 3 3 

3r ESO 3 3 

4t ESO 2 2 

ALTER 1 1 

PMAR 1r 0 1 

PMAR 2n 1 1 

PDC 4t 1 0 

1r BAT  3 2,5 

2n BAT 2 2,5 

FP BÀSICA CUINA I SERVEIS 2 2 

CFGM CUINA I GASTRONOMIA 2 2 

CFGM CUINA I GASTRONOMIA DUAL 2 2 

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ 2 2 

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ DUAL 2 2 

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA 2 2 

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL 1 2 

CFGS GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 2 2 

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES 2 2 

TOTAL 37 37 

 

Amb aquest número de grups la nostra tipologia és de centre tipus A 
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1. Pla d’actuació 
 
 

 
 

Són sis els àmbits d’actuació sobre els que s’han desenvolupat el Pla 
d’actuació del centre: 
 

- Èxit escolar 
- Atenció a la diversitat 
- Investigació, innovació i formació 
- Projecció exterior 
- Projecció interna 
- Gestió 

 
La concreció d’aquest pla s’ha fet mitjançant una sèrie d’aspectes per a cada 
actuació: 

 
- Els objectius de cada àmbit d’actuació 
- Les principals accions que es duran a terme 
- La seva temporalització 
- Els indicadors del grau de consecució 

- Recursos 
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Àmbit d'actuació 1: ÈXIT ESCOLAR 

 

OBJECTIU 1: Augmentar les dades d’èxit escolar 

 

 Acció 1: Valoració, seguiment i actualització dels acords i mesures 

adoptats per la coordinació entre primària- secundària 

 

Indicador: Mínim 3 reunions amb els centres educatius d’Alcúdia 

Actuacions fetes:  

 1 reunions entre equips directius 

 1 entre el professorat de matemàtiques, castellà, català i 

llengües estrangeres dels centres educatius 

 2 reunions per treballar el dia del llibre conjuntament amb les 

escoles adscrites 

 2 dies de portes obertes 

 2 reunions d’orientació i de transvasament d’informació de 

l’alumnat de 6è de primària que cursarà 1r d’ESO el proper 

curs 

 

 Acció 2: Millora dels resultats acadèmics 

 

Indicadors: Augment dels nombre d’alumnes que promocionen o 

titules mínim en 3 punts percentuals. Augment dels alumnes que es 

presenten a les proves d’accés a la universitat i dels que les superen 

 

Actuacions fetes: Canvi en el procés de seguiment i control de les 

desviacions. Resultats obtinguts a l’avaluació ordinària del mes de juny: 
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Tant per cent d’alumnes que promocionen de curs o titulen a la convocatòria ordinària de 

juny i la seva comparativa amb el curs anterior: 

 

ENSENYAMENTS CURS 

2015/2016 

CURS 

2014/2015 

DIFERÈNCIA 

1r ESO 54% 53% 1% 

2n ESO 63% 51% 12% 

3r ESO 74% 61% 13% 

4t ESO (titulen) 43% 63% -20% 

2n PMAR 73% -- ---- 

1r BAT  66% 62% 4% 

2n BAT 67% 61% 6% 

FP BÀSICA CUINA I SERVEIS 65.5% 65% 0.5% 

CFGM CUINA I GASTRONOMIA 77,7% 77% 0,7% 

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ 64% 48% 16% 

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA 66% 60% 6% 

CFGS GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 58% 80% -22% 

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES 77% 49% 28% 

 

 

 Pel que fa referència a les proves d’accés a la universitat  cal indicar que a segon 

de batxillerat hi havia matriculats 64 alumnes dels quals 40 han anat a la prova de 

selectivitat, el que representa un 62.5% 

 

Dels 40 alumnes presentats a les proves d’accés a la universitat han aprovat 39, és a dir, 

el 97,5% han superat la prova a la convocatòria del mes de juny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES ALCÚDIA 
MEMÒRIA CURS 2015-2016 

10 

 Acció 3: Implantació i avaluació de l’FP bàsica 

 

Indicadors: Proposta de concreció curricular de la formació 

professional bàsica de cuina i serveis i avaluació dels resultats 

acadèmics 

 

Actuacions fetes: 

- Elaboració de la concreció curricular del cicle d’FP bàsic de 

cuina i serveis 

- Implantació del 2n curs 

- Resultats acadèmics: 20 alumnes matriculats, dels quals 2 han 

abandonat.  8 alumnes han aprovat tot el que representa el 

44% Promocionen de curs el 66% dels alumnes, dades 

similars al curs anterior 

 

 Acció 4: Biblioteca escolar 

 

Indicadors: Actuacions mínimes 3 

 

Actuacions fetes: 

- Reorganització dels llibres de la biblioteca 

- Dotació informàtica de 1 ordinador nou per ús de la 

coordinadora 

- Catalogació dels llibres de la biblioteca 

- Dia del llibre: Ambientalització del centre. Castellà: premi de 

relats curts a batxiller i concurs de còmics al primer cicle de 

l’ESO. Català: concurs de faules a tots els nivells d’ESO. 

Anglès: II Concurs de narrativa en llengua anglesa 

intercentres. Filosofia: concurs de debat a 1r de Batxillerat 
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- Implementació d’aplicatiu de gestió de la biblioteca 

- Creació del racó d’exposició de contes elaborat pels alumnats i 

de rondalles juntament amb el departament de Llengua i 

literatura catalana 

- Formació de la coordinadora a les jornades de biblioteques 

escolars 

 

- Propostes pel proper curs: 

 Continuar amb la mateixa coordinadora 

 Terminar de catalogar els llibres que falten i revisar la 

classificació de llibres per matèries. 

 Adquisició de nous prestatges 

 Millorar el sistema de préstec de llibres  

 Traslladar els llibres d’algunes aules i departaments a la 

biblioteca 

 Potenciar el pla lector del centre 

 

 Acció 5: Reformulació dels criteris pedagògics per a l’elaboració 

d’horaris, assignació de matèries, mòduls, així com les tutories 

 

Indicadors: Aprovació per part del claustre amb un mínim del 60% 

 

Actuacions fetes: 

- Aportacions dels departaments de criteris pedagògics per 

l’elaboració d’horaris. 

- Aprovació per part del claustre amb el 100% dels vots 

- Pel proper curs es tindrà en compte, dins el possible, les 

aportacions dels diferents departaments dels criteris 

pedagògics d’elaboració d’horaris 
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 Acció 6: Desenvolupament dels programes europeus de formació, 

experiències i intercanvis 

 

Indicadors: Elaboració del projecte europeu de participació. Número 

de places obtingudes mínim: 1 

 

Actuacions fetes: 

- Establir les bases d’un projecte específic pel nostre centre per 

desenvolupar l’Erasmus+ 

- Soci col·laborador del centre Virginska de Örebro (Suècia) que 

ens ha visitat els alumnes i professorat 

- 3 Places de mobilitat per a l’alumnat dels cicles formatius que 

ha permès que 2 alumnes facin part de les seves pràctiques a 

Itàlia i 1 a Alemanya 

- 2 Places de mobilitat per a professorat que varen participar a 

un Job shadowing a Alemanya 
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OBJECTIU 2: Disminuir les dades d’abandonament escolar 

 

 Acció 1: Implantació de l’FP bàsica i de l’FP Dual 

 

Indicador: Número de grups mínims 4 

Actuacions fetes:  

 S'ha implantat el cicle formatiu de Formació professional 

bàsica a la seva totalitat amb unes dades d’èxit escolar de 

66.5% 

 S'ha implantat en la seva totalitat els cicles d'FP Dual de grau 

mitjà de cuina i gastronomia i de serveis en restauració i el 1r 

curs del CFGM de Gestió administrativa. El proper curs 

s'implantarà el segon curs del CFGM de Gestió administrativa 

 S'han signat compromisos de contractació amb diferents 

empreses de la zona nord de Mallorca, la qual cosa farà que 

els nostres alumnes puguin formar-se al mateix temps que 

tindran un contracte de treball. Aquesta signatura permetrà, a 

més a més, poder oferir pel proper any acadèmic 6 cursos en 

FP Dual (1r i 2n del CFGM de gestió administrativa, 1r i 2n del 

CFGM de cuina i gastronomia i 1r i 2n del CFGM de serveis en 

restauració) 

 S'ha dissenyat la concreció curricular dels ensenyaments 

anteriors 

 S’han signat de 30 contractes de treball pels alumnes 

d’aquests cicles formatius 

 

 

 Acció 2: Proposta i impuls per aconseguir que el centre sigui 

extensió de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Inca 

 

Indicador: Número de reunions o sol·licituds amb diferents 

organismes: 3 
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Actuacions fetes:  

 3 reunions amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Universistat 

 3 reunions amb l'equip directiu de l'Escola oficial d'idiomes 

d'Inca. 

 Aquest curs el nostre centre serà extensió de l'Escola oficial 

d'idiomes d'Inca amb la següent oferta formativa d' Anglès: 

o Bàsic I, bàsic II, Intermedi I, Intermedi II i avançat I  

 El mes de juny 2016 ha sortit publicat al BOIB l’autorització 

definitiva de l’IES Alcúdia com a extensió de l’EOI d’inca en els 

idiomes d’anglès i alemany a tots els nivells 

 

 Acció 3: Afavorir l' implantació de formació per adults 

Indicador: Número de sol·licituds d'accions formatives: 2 

Actuacions fetes:  

 S'ha impartit el certificat de professionalitat de Cuina bàsic de 

nivell I. Es varen cobrir les 15 places ofertades i han superat 

con èxit 14 alumnes que han obtingut la titulació corresponent, 

el que representa 93.33%. S’ha adreçat al col·lectiu de 

desocupats i alumnes que havien abandonat el sistema 

educatiu. La seva despesa ha estat de 27000 euros 

 Pel proper curs s’oferiran els 3 següents certificats de 

professionalitat amb una dotació econòmica de 72000 euros: 

OFERTA FORMATIVA SOIB 

FAMÍLIA PROFESSIONAL 
CERTIFICAT DE 

PROFESSIONALITAT 
TORN NIVELL 

HOTELERIA I TURISME 
HOTR108 OPERACIONS BÀSIQUES 

DE CUINA 
Vespertí 1 

 ADMINISTRATIU 

ADGG0508 OPERACIONS 

D'ENREGISTRAMENT I 

TRACTAMENT DE DADES I 

DOCUMENTS 

  

Vespertí 

  

 1 

 INFORMÀTICA 

 IFCT0108 OPERACIONS 
AUXILIARS DE MUNTATGE I 

MANTENIMENT DE SISTEMES 
MICROINFORMÀTICS 

 Vespertí  1 

-   
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o  

 

 Acció 4: Establiment d'un servei permanent d'orientació educativa i 

laboral amb el SOIB 

 

Indicador: Número de reunions mínimes 2 

Actuacions fetes:  

 S'ha designat un coordinador per establir relacions amb el 

SOIB 

 S'han realitzat 3 reunions de coordinació i col·laboració amb 

l'orientadora de l'oficina del SOIB d'Alcúdia 

 Pel proper curs s'ha d'establir actuacions conjuntes entre 

l'orientadora del centre i l'orientadora del SOIB, la qual cosa 

farà que es pugui orientar d'una forma integral als nostres 

alumnes i oferir diferents itineraris formatius a alumnes amb 

risc d'abandonament escolar 

 

 Acció 5: Agilitzar el control de faltes d'assistència i la seva 

comunicació posterior 

 

Indicador: Reducció de les faltes d'assistència en un 20% 

Actuacions fetes:  

 S'ha utilitzat el GESTIB per comunicar a les famílies les faltes 

d'assistència i puntualitat 

 S'ha dissenyat un procés d'actuació en cas de detectar faltes 

d'assistències cròniques on l'actuació del tutor amb les famílies 

no és efectiva el que fa que es comunica primer al policia-tutor 

i posteriorment a serveis socials dels casos detectats, una 

vegada fet aquest comunicat si l'alumne supera de nou 14 

faltes d'assistència no justificades es fa una comunicació a 

fiscalia de menors 

 S'ha elaborat el registre de dades sobre absentisme escolar: 
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REGISTRE DE DADES SOBRE ABSENTISME ESCOLAR 
A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA /   EDUCACIÓ ESPECIAL (BÀSICA 2) 

Centre escolar: IES ALCÚDIA Localitat: Port d’Alcúdia (Alcúdia) 
 

 Nombre 

d’alumnat 

Nombre de 

protocols 

d’absentisme 

iniciats i 

nombre de 

seguiment 

Nombre de 

derivacions a 

Serveis 

Socials 

Municipals 

Nombre de 

derivacions 

a policia 

tutor/barri 

Nombre de 

derivacions al 

Servei de 

Menors i 

Família 

Nombre de 

derivacions 

a Fiscalia de 

Menors 

1r 

ESO 

86 9 4 4 1  

2n 

ESO 

87 16 5 7 1  

3r 

ESO 

77 4 1 1   

4t 

ESO 

54 5 4 5   

 

 

 

 A setembre es presentarà a exposició pública un esborrany del 

nou ROF i una vegada aprovat s’aplicarà al curs 2016-2017 

 S’ha donat accés als pares al Gestib per tenir-los informats 

d’entre altres aspectes de las faltes d’assistència i retards 

 Es definirà de ben nou el pla de convivència, així com es va 

acordar a la reunió de la comissió de convivència, ja que la 

darrera actualització és del curs 2008/2009 

 Es definirà a la PGA les reunions de la comissió de 

convivència, com a mínim una per trimestre. 

 La coordinadora de convivència es reunirà periòdicament amb 

tutors, orientadora, coordinadora d'ESO i cap d'estudis a fi de 

optimitzar les actuacions i disminuir els retards i faltes 

d'assistència entre altres 

 S'ha tramitat als serveis socials de l'ajuntament aquest curs 

escolar 14 expedients 
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 Es pot consultar la memòria de convivència que s’ha de 

transmetre telemàticament a l' Institut per la convivència i l'èxit 

escolar al final d'aquest memòria 

 

 

 

 

Àmbit d'actuació 2: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

OBJECTIU: Afavorir la integració i adaptació de l'alumnat al centre 

 

 Acció 1: Afavorir el Pla d'acció tutorial i el Pla d'atenció a la 

diversitat 

 

Indicador: Grau de compliment dels plans d'acció tutorial i d'atenció a 

la diversitat 

Actuacions fetes:  

 Revisió del Pla d'acció tutorial. Grau de consecució bó 

 Revisió del Pla d'orientació. Grau de consecució bó 

 S’han incorporat al sistema de qualitat del centre els dos plans 

anteriors 

 Reunions entre cap d'estudis, orientadora, coordinadora de 

qualitat i director per establir els procés esmentat al punt 

anterior 

 Reunions de tutors d'ESO, Batxillerat i cicles quinzenalment 

amb les respectives coordinadoras i/o orientadora, per 

coordinar les accions establertes als plans 
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 Acció 2: Optimització dels reforços, agrupaments flexibles, suports i 

desdoblament per facilitar l'atenció a la diversitat del nostre alumnat 

 

Indicador: Resultats acadèmics 

Actuacions fetes:  

 Aplicació dels següents criteris organitzatius i pedagògics: 

 

 

ESO: 
 
Els alumnes NEE han estat als grups: 
 
1 ESO-D  
2 ESO A,C  
3 ESO A  
 
 

A) AGRUPAMENTS FLEXIBLES 
 

 Els grups flexibles dels alumnes NEE-NESE s’han fet segons el criteri del 
departament d’orientació. Aquest alumnes han sortit des del primer dia per part del 
membre del departament d’orientació o del professor titular. 

 La resta d’alumnes s’han distribuït, segons el criteri de homogeneïtat en les notes, la 
1a setmana d’octubre després d’haver-se realitzat l’avaluació inicial i l’observació 
durant les dues primeres setmanes.  

 La decisió del repartiment ha estat pressa pels professors titulars dels grups i, 
sempre que ho requereixin amb l’assessorament del departament d’orientació. 

 Tots els alumnes han realitzat una avaluació inicial amb el seu professor 
corresponent. 

 Les notes las han estat posades  pel professor titular del curs i el del agrupament 
flexible I a les sessions d’avaluació ha anat el professor titular del curs i el del 
agrupament flexible. 

 
 
Les matèries dels agrupaments flexibles han estat: Castellà, Català i Matemàtiques 
 
 
 

B) DESDOBLAMENTS 
 
DESDOBLAMENTS CASTELLÀ, CATALÀ I MATEMÀTIQUES 
 

 Els desdoblaments dels alumnes NEE-NESE s’han fet segons el criteri del 
departament d’orientació. Aquest alumnes han sortit des del primer dia per part del 
membre del departament d’orientació o del professor titular. 
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 La resta d’alumnes s’han distribuït , segons el criteri de homogeneïtat en les notes, la 
1a setmana d’octubre després d’haver-se realitzat l’avaluació inicial i l’observació 
durant les dues primeres setmanes.  

 La decisió del repartiment serà pressa pels professors titulars dels grups i, sempre 
que ho requereixin amb l’assessorament del departament d’orientació. 

 Els desdoblaments dels grups de 2n ESO A i C de Català, Castellà i Matemàtiques 
s’han fet en totes les hores. El grup de 2n ESO B han comptat amb un desdoblament 
d’una hora en castellà, 1 hora en català i 1 hora en matemàtiques. 

 El desdoblament del grup de 3r ESO A de Català i Castellà s’ha fet en totes les 
hores.  

 
ALTRES DESDOBLAMENTS ESO 
 
- 1r ESO: BIOLOGIA/ANGLÈS (AUTODESDOBLAMENT) 
 
- 2n ESO: CCNN/ANGLÈS (AUTODESDOBLAMENT) i TECNOLOGIA. 
 
- 3r ESO:  
 
CATALÀ/ANGLÈS (AUTODESDOBLAMENT) 
 
FQ / BIOLOGIA (AUTODESDOBLAMENT) 
 
- 4t ESO: CATALÀ/ANGLÈS (AUTODESDOBLAMENT) 
 
 

 
BATXILLERAT: 
 
DESDOBLAMENTS BATXILLERAT 
 
-  1r BATXILLERAT:  
 

ANGLÈS 
(1 h) 

BIOLOGIA 
(1 h) 

FÍSICA i 
QUÍMICA 

MATEMÀTIQUES I 

MATEMÀTIQUES 
APLIC. CCSS 
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- 2n BATXILLERAT 

 

FÍSICA Professor 
1 grup 

Professor 
1 grup 

QUÍMICA Professor 
2 grups 

MATEMÀTIQUES II 
 

Professor 

Pr. Desd. 

 
 

C) SUPORTS DINS L’AULA 
 

 Els suports dins l’aula s’ha fet des del primer dia de classe. 

 Han estat impartits tant per professors del departament d’orientació com per part de 
professors dels diferents departaments. 

 S’ha fet un seguiment per part del departament d’orientació i prefectura d’estudis 
dels avantatges.  
 

S’ha fet els següents suports: 
 
- A 1r ESO: 
 

 1r ESO D 

ANGLES PROFESSOR GRUP 

 PROFESSOR SUPORT 

GEOGRAFIA PROFESSOR GRUP 

 PROFESSOR SUPORT 

 
- A 2n ESO A, B i C: ANGLÈS, SOCIALS I TECNOLOGIA 
 
 
- A 3r ESO A: 
 

ANGLÈS 

BIOLOGIA 

E. FÍSICA 

FÍSICA i 
QUÍMICA 

GEOGRAFIA 

MATEMÀTIQUES 
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- Cicles formatius d’Hoteleria i turisme: 
 

o Les guàrdies a les instal·lacions de l’hotel han tingut un horari especial per 
poder donar resposta a la singularitat d’aquell espai 

o Els mòduls de Pastisseria i panaderia, Aprovisionament i preelaboracions i 
de Tècniques culinàries han tingut prioritat a l’horari del grup de 1r per poder 
desenvolupar el servei de restaurant de dimarts 

o Els mòduls de Postres en restauració i de Productes culinàries han tingut 
prioritat a l’horari del grup de 2n pel servei de dijous 

o CFGM de Serveis en restauració: S’ha prioritzat tant a primer com a segons 
els mòduls relacionats amb els continguts de restaurant per poder 
desenvolupar els continguts procedimentals dels serveis de restaurant de 
dimarts i dijous 

o Els mòduls de cafeteria han anat amb preferència en la franja horària del 
temps d’esplai 
 

- Els CFGM de Cuina i gastronomia , de Serveis en restauració i Gestió 
administrativa en la modalitat de DUAL s’han impartit en la franja horària 
d’horabaixa de les 15’10 a les 17’55 hores 

 
 
 

 
 

 Els resultats acadèmics han millorat en termes generals 

respecte al curs anterior, per la qual cosa podem indicar que 

l'aplicació dels criteris pedagògics han estat encertats.  

 A 1r ESO s'han incrementat un 1% els alumnes que 

promocionen a segon (dades no molt significatives). 

  A 2n ESO s'ha augmentat en un 12% els alumnes que 

promocionen que respecte al curs 2013-2014 suposa un 

augment del 23 % en dos curso acadèmics. 

 A 3r ESO ha hagut un augment d’un 13% d’alumnes que han 

promocionat a 4t respecte al curs anterior 

 A 4t ESO que han titulat el 43%  dels alumnes a la 

convocatòria de juny 

 El grup de 2n de PMAR han promocionat el 73% de l’alumnat 

 Hem augmentat també els resultats acadèmics a Batxillerat: un 

4% a primer i un 6% a segon. A les proves d’accés a la 

universitat hem obtingut un 97,5% d’aprovats a la convocatòria 

de juny 
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 En relació als cicles formatius cal destacar l’augment dels 

resultats acadèmics als CFGM de Gestió administrativa (6%), 

CFGM de serveis en restauració (16%) i del CFGS 

d’Administració i finances (28%) i com aspecte negatiu cal 

indicar que els resultats al CFGS de Gestió d’allotjaments 

turístics ha disminuït en un 22% degut sobre tot per 

l’abandonament d’alguns alumnes a final de curs que no s’han 

donat de baixa. La resta de cicles l’augment d’èxit escolar no 

és molt significatiu 

 El proper curs s'implantarà la LOMQE a 2n ESO, 4t ESO i 2n 

de batxillerat, així com el 1r curs de PMAR La comissió 

pedagògica i posteriorment el claustre, en convocatòria 

ordinària, va aprovar la distribució de les hores de lliure 

assignació 

 També al proper curs comptarem amb 1 auxiliar de conversa 

en anglès i 1 auxiliar de conversa en alemany, aquest darrer 

compartir amb l'IES Albuharia de Muro 

 

 Acció 3: Orientació personalitzada acadèmica i professional 

Indicador: Mínim 100 

Actuacions fetes:  

 A part de les orientacions grupals que s'han realitzat per part 

de l'equip directiu, orientadora, tutors i professorat, tant a pares 

i mares com a alumnes del nostre centre i dels centres adscrits 

s'han fet orientacions personalitzades als alumnes que 

finalitzaven una etapa (4t ESO, 2n BATXILLERAT, CICLES 

FORMATIUS) 

 Proposta d’alumnes als Programes de millora del rendiment 

acadèmic (PMAR) 

 Elaboració d'informes orientadors acadèmics/professionals i 

personalitzats pels alumnes de 4t d'ESO  

 Informes de proposta d'alumnes amb risc d'abandonament 

escolar per la seva incorporació al programa ALTER o cap l'FP 

bàsica 
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 Orientació d’alumnes cap els certificats de professionalitat del 

SOIB 

 Utilització de l'aula virtual MOODLE relativa a l'orientació dels 

alumnes 

 

 

 Acció 4: Assignació d'un cap d'estudis adjunt com a responsable i 

coordinador de l'atenció a la diversitat 

Indicador: Designació del cap d'estudis adjunt 

Actuacions fetes:  

 S'ha designat un cap d'estudis adjunt que juntament amb 

l'orientadora del centre i els coordinadors del programa de 

repetidors i d'abandonament escolar tractaven els temes 

relatius a l'atenció a la diversitat 

 

 

 

Àmbit d'actuació 3: INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I FORMACIÓ 

 

OBJECTIU 1: Fomentar la investigació i la innovació educativa 

 

 Acció 1: Elaboració d'un pla d'investigació docent 

 

Indicador: Document elaborat 

Actuacions fetes:  

 S'ha elaborat l'esborrany del Pla d'investigació docent per a la 

seva presentació a la primera comissió pedagògica del proper 

curs 2016/2017 
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 Acció 2: Motivar i facilitar la formació del professorat 

 

Indicador: ACCIÓNS FORMATIVES FETES MÍNIM 2 

Actuacions fetes:  

 Formació del professorat en la metodologia per projectes 

 Assistència a jornades de projectes a altres centres 

 Jornades d’Altes capacitats 

 Jornada de formació en la utilització del desfibril·lador  

 Jornada de cocteleria pels alumnes i professors dels cicles 

formatius 

 Qualitat als centres educatius 

 Mobilitat per part de dues professores a un Job Shadowing a 

Alemanya 

 

 

 

 

 

Àmbit d'actuació 4: PROJECCIÓ INTERNA 

 

OBJECTIU 1: Promoure entre la comunitat educativa el sentiment de 

pertinència al centre 

 

 Acció 1: Actualització del pla de convivència 

 

Indicador: Aprovació d'aquesta actualització per la comissió de 

convivència 

Actuacions fetes:  

 S'ha analitzat la memòria del curs anterior i es varen canviar 

aspectes relatius al procediment de sancions a l'alumnat 

adequant aquest al Decret de drets i deures dels alumnes 
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 Abans d'obrir un expedient disciplinari es va proposar als pares 

i pares un acord previ. La majoria dels pares i mares el varen 

acceptar i complir, la qual cosa fa que hagin disminuït els 

expedientes disciplinaris 

 

EXPEDIENTS DISCIPLINARIS 

  1 ESO 2 ESO  3 ESO  4 ESO PQPI/FPB 
CICLES 

FP 
BATXILLERAT 

TOTAL 

 

CURS 10/11 14 10 5 1 0 0 0 

CURS 11/12 16  4 7 4 5 0 0 

CURS 12/13 2 3 0 2 3 0 0 

CURS 13/14 7 6 2 1 2 0 1 

CURS 14/15 2 2 1 0 0 0 0 

CURS 15/16 1 3 0 1 0 0 0 

COMENTARI 
S'han disminuït els expedients disciplinaris de 19 al curs 13/14 a 5 al curs 15/16. Si ho 

comparem amb el curs anterior el número d’expedients és el mateix (5) 

 

 

 

 Acció 2: Revisió i actualització del ROF com a instrument pedagògic 

 

Indicador: Esborrany de modificació del ROF 

Actuacions fetes:  

 S'ha analitzat el funcionament del centre i s'ha vist la 

necessitat d'actualitzar el ROF a les noves circumstàncies del 

centre educatiu. Aquest ha de ser un document amb unes 

accions pedagògiques i que faciliti disminuir les dades 

d'abandonament escolar 

 S'ha elaborat un document inicial de modificació del ROF per la 

seva presentació a la comunitat escolar dins el primer trimestre 

del proper curs 
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 Acció 3: Potenciar les activitats complementàries i extraescolars 

 

Indicador: Número d’actuacions. Mínim 5 

Actuacions fetes:  

 S’han realitzat diverses activitats al centre educatiu: 

o Xocolatada per Nadal amb la col·laboració de l'AMIPA 

o Sant Antoni 

o Recollida solidària d’aliments, productes d’higiene, roba 

i joguines 

o Dia del llibre 

o Sortides de tutoria 

o Berenars i dinars de convivència 

o Festa de graduació 

 

 S’ha organitzar un viatge d’estudis a Berlin pels alumnes de 4t 

ESO  i 1r de Batxillerat 

 

 

 

 

 Acció 4: Establir línies conjuntes amb l'AMIPA del centre 

 

Indicador: Número de reunions amb l'AMIPA. Mínim 5 

Actuacions fetes:  

 S’han realitzat una xocolatada per Nadal amb la col·laboració 

de l'AMIPA 

 La direcció del centre i els representants de l'AMIPA s’han 

reunit 6 vegades per establir actuacions conjuntes de 

col·laboració- 

 S’ha presentat un pla d’acció a incloure a la PGA del proper 

curs acadèmic 
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 Acció 5: Programació d’activitats culturals i esportives 

 

Indicador: Número d’activitats programades mínim 2 

Actuacions fetes:  

 S’ha establit un pla d’actuació amb el departament d'Educació 

física diverses actuacions per fomentar la participació dels 

alumnes, l’esport participatiu i no competitiu, la realització de 

sortides conjuntes entre el departament esmentat i altres del 

centre (socials, biologia,...) 

 S’han desenvolupat les activitats del dia  del llibre i Sant Antoni  

 

 

 

 

 

Àmbit d’actuació 5: PROJECCIÓ EXTERNA 

 

OBJECTIU 1: Potenciar la imatge del centre cap l’exterior per afavorir la 

participació de tots els agents econòmics i socials 

 

 Acció 1: Organització de la festa de graduació dels alumnes que 

titulen 

Indicador: Número de participants mínim 100 

Actuacions fetes:  

 Organització de la festa de graduació dels alumnes dels cicles 

formatius i de Batxillerat al centre. Assistentes: 200 persones 

aproximadament 

 Organització de la festa de graduació dels alumnes de 4t 

d'ESO a l'Auditorium d'Alcúdia. Assistents més de 350 

persones 

 S’ha traslladat a l’Associació Hoteleria d’Alcúdia que participin 

com a representants al consell escolar del centre 
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 Acció 2: Actualització constant de la plana web del centre 

Indicador: Actualització de la plana web 

Actuacions fetes:  

 S’ha canviat la plana web del centre per una altra més 

dinàmica i participativa 

 Al proper curs es traslladarà la intranet del centre a la plana 

web, d’aquesta manera es podrà accedir a la documentació 

interna des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet 

 

 

 

 

 Acció 3: Participació en el programa ERASMUS+ 

 

Indicador: Beques mínim 1 

Actuacions fetes:  

 S'ha elaborat un projecte de participació en les beques 

europees K101 

 S'ha duit a terme 3 mobilitat d’alumnat del centre: 2 a Itàlia i 1 a 

Alemanya 

 S’han fet dues mobilitats de professorat a Alemanya 

 Acord de col·laboració amb del centre Virginska de 

Örebro (Suècia) que treballarà com a soci col·laborador en 

el desenvolupament de les accions derivades del ERASMUS+ 

al seu païs 
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 Acció 4: Organització de portes obertes 

 

Indicador: Número de portes obertes, mínim 1 

 

Actuacions fetes:  

 S’han realitzat portes obertes pels alumnes de 6è de primària 

de les escoles adscrites (CEIP S'Albufera i CEIP Porta des 

Moll) que el proper curs cursaran 1r d'ESO 

 Portes obertes per pares, mares i alumnes de 4t d'ESO del 

nostre centre, de l'IES Port d'Alcúdia i del CC Nuestra Sra. de 

la Consolación ja que el proper curs cursaran 1r de Batxillerat 

o cicles formatius al nostre centre 

 Portes obertes pels alumnes que l’actualitat cursen 2n i 3r 

d'ESO per informar sobre els itineraris i optativitat de 3r i 4t 

d'ESO respectivament 

 Total de portes obertes: 6 

 

 

 Acció 5: Dinamització de les activitats del centre amb la participació 

de l’ajuntament 

Indicador: Número de reunions mínimes 2 

Actuacions fetes:  

 Reunions amb el patronat d'Esports i el regidor d'Esports de 

l'Ajuntament d'Alcúdia, per dinamitzar les activitats esportives: 

4 

 Reunions amb la regidora de cultura per dinamitzar activitats 

de col·laboració: 3 

 Reunions amb el batle d'Alcúdia en referència a l’organització, 

instal·lacions del centre, així com a potenciar la signatura d'un 

conveni per construir un edifici per ubicar els ensenyament de 

formació professional d'Hoteleria i turisme: 2 
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 Acció 6: Potenciar les relacions del centre amb les empreses 

col·laboradores 

Indicador: Número de col·laboracions mínim 20 

Actuacions fetes:  

 S’han revisat i actualitzat els convenis de col·laboració amb les 

empreses participants en les pràctiques formatives dels 

alumnes de Batxillerat i cicles formatius 

 Signatura de compromisos de participació en la contractació 

d’alumnes en la formació professional DUAL 55 

 Sol·licitar a l’associació hotelera d'Alcúdia la seva participació 

al consell escolar del centre. Pel proper curs queda pendent 

d’anomenar el seu representant 
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Àmbit d'actuació 6: GESTIÓ 

 

OBJECTIU: Optimitzar els recursos educatius del centre 

 

 Acció 1: Gestió eficient del recursos econòmics del centre 

Indicador: Formació en ECOIB. Mínim 2 persones 

 

Actuacions fetes:  

 Seguiment de la normativa de gestió econòmica que estipula la 

Secretaria general de la Conselleria d'Educació, Cultura i 

Universitats 

 

 

 Acció 2: Inici d’implantació del sistema de Qualitat pels centres 

educatius 

Indicador: Formació en qualitat mínim 2 persones. Implantar mínim 3 

macroprocessos 

 

Actuacions fetes:  

 Curs de formació en Qualitat en centres educatius per part de 

la coordinadora de qualitat i el director del centre 

 Reunions amb l’assessor de qualitat de la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Universitats: 3 

 Treballar amb equips de millora de forma puntual 

 Disseny i implantació de la majoria del processos de cada un 

dels macroprocessos  

 En el mes de maig ens varen auditar dels processos ja 

implantats. Amb els següents comentaris: 
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CATÀLEG DE PROCESSOS (Rev.6) 

PROCESSOS CODI RESPONSABLE DEL 
PROCÉS 

D CE S CC CQ AC 

PROCESSOS 
OPERATIUS 

OFERTA EDUCATIVA, MATRICULACIO I HORARIS MP01   X    

Oferta educativa i difusió PR0101 X      

Matriculació PR0102   X    

Assignació de càrrecs i horaris PR0103  X     

ENSENYAMENT – APRENENTATGE MP02  X     

Acollida PR0201  X     

Programació PR0202  X     

Activitats d'aula PR0203  X     

Avaluació PR0204  X     

Tutoria i Orientació PR0205  X     

PROCESSOS 
ESTRATÈGICS 

ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ ANUAL MP05 X      

Elaboració PEC (Pla estratègic, Missió, Visió) PR0501 X      

Elaboració PGA (Pla anual) PR0502 X      

Revisió del sistema: memòria PR0503 X      

PROCESSOS 

DE SUPORT 

MESURA, ANÀLISI I MILLORA MP03     X  

Seguiment i mesura de cursos i processos PR0301  X     

Suggeriments, queixes i reclamacions PR0302     X  

Gestió de no conformitats ,AACC i AAPP PR0303     X  

Mesura de la satisfacció de la comunitat educativa PR0304     X  

Auditories internes PR0305 X      

GESTIÓ DOCUMENTAL MP04     X  

Elaboració i revisió dels processos: identificació, 
desenvolupament, implantació i revisió. 

PR0401     X  

Control de la documentació PR0402     X  

Control dels registres PR0403     X  

GESTIÓ DEL PERSONAL MP06  X     

Acollida del personal PR0601  X     

Formació PR0602  X     

Estructura organitzativa i comunicació interna PR0603  X     

GESTIÓ DE RECURSOS, COMPRES I PROVEÏDORS 

MP07   X    
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Assignació de recursos PR0701   X    

Manteniment d’instal·lacions i equips PR0702   X    

Prevenció i tractament d'emergències PR0703 X      

Compres i gestió de proveïdors PR0704   X    

PRESTACIÓ DE SERVEIS *(depen del centres) MP08 X      

Activitats extraescolars PR0801 X      

Biblioteca PR0802      X 

Matinet PR0803 X      

Menjador PR0804 X      

 

 

 Acció 3: Optimització dels serveis de neteja i consergeria del centre 

 

Indicador: Actuacions mínimes 4 

 

Actuacions fetes:  

 Millora dels equipaments del servei de neteja 

 Adequació de l’espai d’estada del personal de neteja 

 Disseny i seguiment del pla de neteja del centre 

 Optimització dels horaris de neteja 

 Optimització de la distribució horària del personal de 

consergeria 

 Adequació de l’espai de consergeria i reubicació de 

l’emmagatzematge del material de consergeria 

 Redistribució del mobiliari de l’entrada del centre 

 Restringir el nombre de persones que tenien accés al centre 

amb clau 

 Reformulació de les funcions del  personal de consergeria 
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 Acció 4: Valoració i actualització del pla d’emergències del centre 

Indicador: Grau d’assoliment del pla d’evacuació del centre 

 

Actuacions fetes:  

 Valoració i actualització entre la coordinadora de riscs laborals 

i la direcció del centre del Pla d’evacuació del centre 

 Propostes de millora pel proper curs:  

 

- Sol·licitem poder comptar amb un tècnic que ens ajudi a revisar i millorar el Pla 

d’evacuació del centre 

- S’ha de millorar la sensibilització de la importància del simulacre 

- Inclourem al Pla d’acollida del personal nou la importància de conèixer el Pla 

d’evacuació i que els departaments facin una reunió sobre el mateix   

 

 

 Acció 5: Impuls per millorar les instal·lacions dels tallers i laboratoris 

dels ensenyaments del centre 

Indicador: Número d’actuacions. Mínim 4 

 

Actuacions fetes:  

 Revisió dels microscopis del laboratori de Biologia 

 Canvi d’ubicació de l’ordinador del laboratori de física 

 Revisió per part dels caps de departament dels productes 

perillosos o caducats per a la seva eliminació 

 Adequació del taller de serveis i de cuina del departament 

d'Hoteleria i turisme 

 Adequació de l’aula 212 d’administratiu 

 Donació per part d’una empresa hotelera de mobiliari per les 

aules del CFGS de Gestió d’Allotjaments turístics 

 Durant l’estiu queda pendent de realitzar la insonorització de la 

porta lateral del laboratori de física i química  
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 S’ha impulsat la col·laboració entre l’ajuntament d'Alcúdia i la 

conselleria d'Educació per la construcció d’unes instal·lacions 

pròpies pels ensenyaments del departament d'hoteleria i 

turisme.  

 

 

 

 Acció 6: Renovació de la biblioteca, saló d’actes i taller lingüístic 

Indicador: Número d’actuacions. Mínim 1 

 

Actuacions fetes:  

 Creació del despatx de la coordinadora de biblioteca 

 Actualització del mobiliari i de l’equipament informàtic amb 

l’adquisició d’ordinadors 

 Actualització i catalogació dels llibres de la biblioteca, així com 

la compra de nous llibres 

 Queda pendent pels propers cursos la millora del saló d’actes i 

del taller lingüístic 

 S’ha realitzat els treballs necessaris per dotar al centre de fibra 

òptica 

 Falta millorar les instal·lacions de dades del servidor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES ALCÚDIA 
MEMÒRIA CURS 2015-2016 

37 

Altres actuacions referents a les instal·lacions: 

Situació de les instal·lacions i equipaments: 
 

- Treballs de jardineria 

- Adequació dels banys del professorat de la planta baixa 

- Revisió de l’ascensor 

- Revisió elèctrica 

- Revisió dels equipaments de seguretat del centre 

- Pintar les aules 

- Arreglar taules i cadires 

- Adequació de l’entrada del centre 

- Adequació de l’aula A14: pintura, canvi de mobiliari, dotació d’equip 

informàtic i pissarra digital 

- Creació de l’aula pels alumnes ALTER A16 

- Adequació dels banys de professorat de la primera i segona planta 

- Reparació de les portes de les aules 

- Canvi dels vidres romputs  

- Reparació de la font de l’entrada al gimnàs 

- Adequació durant el mes de juliol dels banys i vestidors del gimnàs 

- Reparació dels desperfectes i la calefacció del gimnàs 

- Adequació del bany de minusvàlids de la segona planta  
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Previsions per part del centre: 

- Adequació del taller de plàstica- dibuix 

- Arreglar els banys dels alumnes a la primera i segona planta 

- Llevar la separació entre les aules A15 i A16, així haurà una aula 

normal i no dues petites quasi no utilitzades  

- Millorar el saló d’actes 

 

Intervencions a realitzar per IBISEC: 

- Arreglar la coberta del pati exterior 

- Tancament del depòsit de gasoil i conductes 

- Persianes exteriors del centre 

- Goteres del gimnàs, laboratori de física, entrada del centre, aules A20 i 

A21  

- Instal·lacions d’Hoteleria i turisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMÒRIA DE QUALITAT 

A) SEGUIMENT I MESURA DE CURSOS I PROCESSOS 

 

MP01: OFERTA EDUCATIVA, MATRICULACIÓ I HORARIS 

 

 PR0101 OFERTA EDUCATIVA I DIFUSIÓ 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

Nombre de difusions que se fan 5       

 

1r trimestre: No es fan activitats de difusió durant aquest primer trimestre. 

2n trimestre: No es fan activitats de difusió durant aquest segon trimestre. 

3r trimestre: Es fan portes obertes per als alumnes de sisè de les escoles adscrites CP.Albufera i CP. Porta des Moll. També per als alumnes de 

4rt d'ESO procedents del nostre centre i una activitat de difusió per als alumnes de 4rt d'ESO procedents de l'IES Port d'Alcúdia i pels que vénen de 
Nostra Senyora de la Consolació. També es fa una activitat de difusió pels alumnes del nostre centre de tercer d'ESO que han de passar a4rt d'ESO: 
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ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

 PR0102 MATRICULACIÓ 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

 

 

1r trimestre: Durant aquest trimestre, contant a partir del mes d'Octubre, s'han matriculat 4 alumnes nous, un de segon d'ESO, un de tercer d'ESO 

i dos de 4rt d'ESO. 

2n trimestre: Durant aquest segon s'han matriculat 6 alumnes nous, 4 de segon d'ESO i 2 de 4rt d'ESO. 

3r trimestre: Durant el tercer trimestre es realitzen les prematrícules dels alumnes del nostre centre. 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 
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MP02: ENSENYAMENT – APRENENTATGE  

 

 PR0201 ACOLLIDA 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

Valoració de l'acollida 7 Mitjana  8,2     

1r trimestre: La pregunta de l'enquesta menys valorada amb un 7,6 ha estat la utilitat de la informació donada per els professors de la matèria i el 

personal no docent. 

2n trimestre: Es realitzen activitats d'acollida per a l'alumnat nouvingut durant aquest segon trimestre. 

3r trimestre: Es realitzen activitats d'acollida per a l'alumnat nouvingut durant aquest tercer trimestre. 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

A partir dels resultats de les enquestes i dels comentaris realitzats pels alumnes podem deduir que els aspectes que hem de millorar per al curs 
vinent són: 

- El tracte del personal no docent amb els alumnes. S'ha de tenir en compte que el personal de consergeria és el que s'encarrega de restringir les 
entrades i sortides de l'alumnat al centre, el que fa que hagin de ser bastant estrictes. 

-La llum que entra a les aules, que no permet veure bé la pissarra. S'ha demanat un pressupost per a posar persianes a les aules on hi hagi més 
problemes i també s'ha donat ordre al personal de serveis per a que revisi tots els fluorescents. 
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- Millorar la neteja dels banys. En un centre on hi ha tants d'alumnes és necessari repassar els banys contínuament. El personal de neteja ja n'està 
assebentat 

 

 PR0202 PROGRAMACIÓ 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

 

1r trimestre:  

2n trimestre: 

3r trimestre: Per a realitzar la memòria d'aquest curs, s'ha d'utilitzar el model que es troba en el procés i penjar-la com a registre en la carpeta 

corresponent. 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

A partir del curs 2016/2017 s’utilitzarà un model de programació comú a tot el centre i es penjarà a la carpeta de registres. 
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 PR0203 ACTIVITAT D'AULA 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

 

1r trimestre: El professorat ja està elaborant les programacions d'aula d'aquest curs utilitzant un model comú per a tot el centre. 

2n trimestre: El professorat segueix elaborant les programacions d'aula d'aquest curs utilitzant un model comú per a tot el centre. 

3r trimestre: El professorat segueix elaborant les programacions d'aula d'aquest curs utilitzant un model comú per a tot el centre. 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

Durant el curs 16/17 es començara a avaluar aquest procés. 
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 PR0204 AVALUACIÓ 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

% alumnes amb 0, 1 i 2 suspeses. 50 %       

 

1r trimestre: Els resultats es recullen en els models MD030102, MD030103 i MD030104. Durant aquest primer trimestre els resultats del alumnes 

de 1r de Batx B i C no arriben a la mitjana. Es fan reunions amb els caps de Departaments i tutors d'aquests grups per a fer el seu seguiment i posar 
en marxa les decisions preses durant les sessions d'avaluació. 

2n trimestre: Els resultats es recullen en els models MD030102, MD030103 i MD030104. En aquest segon trimestre els resultats de 1 r de 

Batxillerat han pujat molt i s'han mantengut els de 1r, 3r , 4rt d'ESO i 2n de Batxillerat. Els grups de segon d'ESO han baixat encara que els resultats 
són favorables. Es realitzen reunions per a realitzar el seguiment d'aquests grups amb els caps de Departament i tutors dels grups. S'ha de dir que 
són grups molt nombrosos i que això també fa disminuir els resultats. 

 

3r trimestre ORDINÀRIA: veure els resultats i comentaria a l’apartat corresponent 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

 

Tenint en compte la tipologia del centre, un centre de costa on tenim alumnat molt variat, s'intentarà que les ratios no siguin molt elevades sobretot 
per els alumnes de 1r cicle d'ESO on els casos de conflictivitat són més grans. 
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De totes maneres, a les actes de les sessions d'avaluació de cada grup es comenten les propostes de millora per a cada grup i cada avaluació. 

 

 PR0205 TUTORIA I ORIENTACIÓ 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

Correspondència entre Acis sigificatives i no 
significatives registrades i documentació 
cumplimentada. 

100,00%  20,00%  20,00%   

Nombre d'entrevistes amb les famílies 1/ família  OK     

Nombre de demandes ateses 100,00%  100,00%  100,00%   

% d'alumnat atès per les Pt's derivats a 
programes 

80,00%    90,00%   

1r trimestre: Totes les demandes de professorat i alumnes han estat ateses per l'orientadora. La documentació de les Acis no ha estat del tot 

registrada pel professorat.  

2n trimestre: Totes les demandes de professorat i alumnes han estat ateses per l'orientadora. La documentació de les Acis no ha estat del tot 

registrada pel professorat. Els tutors van tenint entrevistes amb les famílies. Amb algunes famílies hi ha més entrevistes degut a les demandes que 
surten a les sessions d'avaluació o a les mateixes famílies que volen fer un seguiment trimestral dels seus fills. A les sessions de la segona avaluació 
ja es va proposar quins programes o atencions rebrien tots els alumnes atesos per PT o reconeguts com a NESE. 

3r trimestre: Totes les demandes de professorat i alumnes han estat ateses per la orientadora. S’han realitzat les entrevistes amb els pares que 

s’han considerat necessàries. 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 
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A les Comissions pedagògiques del segon i tercer trimestre es recorda als caps de Departament que el professorat ha de registrar les ACIS 
significatives i no significatives dels alumnes. També se recorda a les reunions d'equip docent de cada grup on sigui necessari. 

 

MP03: MESURA, ANÀLISI I MILLORA 

El MP03 encara no s'ha implantat. 

 PR0301 CONFORMITAT DE CURSOS 

Característiques de Qualitat segons els nivells: 

 

Els criteris d'acceptació que determinen les conformitats de curs són les assenyalades a continuació 

Característica 
de Qualitat 

Indicador Criteri d'acceptació 

Qualitat dels 
cursos 

  

 

A continuació hi ha les graelles dels resultats corresponents a aquests indicadors: 

 

INDICADOR: 

AVALUACIÓ: 

CURSOS RESULTATS ESPERATS RESULTATS OBTINGUTS VALORACIÓ 
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COMENTARI: 

 

 

INDICADOR: 

AVALUACIÓ: 

RESULTAT ESPERAT: 

CURS Medi Ed. art EF Cast. Cat. Anglès Mat. Reli. Nº àrees RESUL. 

1R           

2N           

3R           

4T           

5È           

6È           

MITJANA:   

VALORACIÓ: 

 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 
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MP04: GESTIÓ DOCUMENTAL 

 PR0402 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

 

1r trimestre: Es va actualitzant el llistat de documents i registres amb els processos que se van fent. Durant aquest trimestre s'han tengut 

entrevistes amb els caps de departament infortmant-los d'on s'han de penjar els registres i quins processos s'han de començar a posar en marxa i 
quan. 

2n trimestre: Es van creant nous documents i actualitzant el llistat de documents i registres. Es comencen a penjar registres del procés PR0204 

d'avaluació. 

 

3r trimestre: S’han revisat els processos auditats i corregit les no conformitats d’aquests. Se segueixen dissenyant nous processos. 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

 

S'intentarà acabar amb els processos pendents de fer durant el curs 2016/17. 
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MP06: GESTIÓ DEL PERSONAL 

 

 PR0601 ACOLLIDA DEL PERSONAL 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

Grau de satisfacció de l'acollida  7 Mitjana 7,96     

 

1r trimestre: El resultat de les enquestes ha estat satisfactori. La pregunta amb puntuació més baixa ha estat la referida a la informació que se 

dóna al professorat sobre els alumnes a principi de curs, que ha estat valorada amb un 6,8. 

2n trimestre: S'ha realitzat satisfactòriament l'acollida del professorat substitut durant aquest segon trimestre. 

3r trimestre: S'ha realitzat satisfactòriament l'acollida del professorat substitut durant aquest tercer trimestre. 

 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA:  
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En les reunions d'equip docent de setembre del curs 2016/2017 es donarà informació més detallada dels alumnes de cada grup. 

 

 

 PR0602 FORMACIÓ DEL PERSONAL 

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

Nombre de cursos realitzats 3 4 OK     

 

1r trimestre:  

2n trimestre: En el centre es realitza el curs de projectes. També participam en el curs d'Introducció al SGQ 2. 

3r trimestre: En el centre es realitzen el curs d'utilització de desfibriladors i un curs de cockteleria. 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 
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MP07: GESTIÓ DE RECURSOS, COMPRES I PROVEÏDORS 

El MP07 encara no s'ha implantat. 

 

 PR070_  

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

 

1r trimestre:  

2n trimestre: 

3r trimestre: 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

 

 

 



IES ALCÚDIA 
MEMÒRIA CURS 2015-2016 

52 

 

 

MP08: PRESTACIÓ DE SERVEIS 

 

El MP08 encara no s'ha implantat. 

 

 PR080_  

 

INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 
COMENTARI 1R TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 2N TRIM  

RESULTATS I 
COMENTARI 3R 

TRIM  

 

1r trimestre:  

2n trimestre: 

3r trimestre: 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 
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B) MESURA DIRECTA DE SATISFACCIÓ DE CLIENTS 

 

A principi de curs elaboram el DC030701 Pla de mesura de la satisfacció de la comunitat educativa. Atenent a aquest 
pla, aquestes són les actuacions duites a terme: 

 

CODI DESCRIPCIÓ COL·LECTIU 
ENQUESTAT 

CRITERI DE 
VALIDACIÓ 

CRITERI OBTINGUT 

MD030701 Satisfacció general de 
l’alumnat 

Alumnat de tercer cicle 80% de l’alumnat 45,50% 

MD030702 Satisfacció general de les 
famílies 

Totes les famílies de 
l’alumnat  

50% de les famílies  

MD030703 Satisfacció general del 
personal docent 

Tot el personal docent del 
centre 

90% del personal docent 60,00% 

MD030704 Satisfacció general del 
personal no docent 

Tot el personal no docent 
del centre 

90% del personal no 
docent 

62,50% 

MD060102 Enquesta valoració 
acollida professorat 

Professorat nou al centre 80% del professorat nou 90,00% 

 

Seguidament exposam un resum de les mitjanes finals: 
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ENQUESTA SATISFACCIÓ GENERAL DE L'ALUMNAT 

 

OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7 7,34 OK 

 

ENQUESTA SATISFACCIÓ GENERAL DE LES FAMÍLIES 

 

OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7   

 

ENQUESTA SATISFACCIÓ GENERAL DEL PERSONAL DOCENT 

 

OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7 6,72 Propostes de millora  
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ENQUESTA SATISFACCIÓ GENERAL DEL PERSONAL NO DOCENT 

 

OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7 7,9 OK 

 

ENQUESTA VALORACIÓ ACOLLIDA PROFESSORAT 

 

OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7 8,2 OK 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA (valoració sobre 5): 

1.Enquesta general de l'alumnat. Les preguntes menys valorades pels alumnes han estat: 

 

- Els lavabos: 2 

- La consergeria i els seus serveis: 2,75 

- Atenció i ajut que rebs de consergeria: 2,75 
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- Recursos: mobiliaris, audiovisuals, ordinadors,...: 2,89 

 

Per al curs que ve es faran els arreglo que faci falta en els lavabos i també els desperfectes en el mobiliari i els ordinadors de les aules. 

Pel que fa a la consergeria,normalment la valoració és baixa perquè les conserges són les encarregades de controlar les entrades i les sortides dels alumnes. 

 

2.Enquesta de satisfacció general del personal docent: L'objectiu proposat era un 7 i la mitjana global ha estat un 6,72. Les preguntes menys valorades 

pel personal docent han estat: 

 Recursos disponibles: 2,86 
 Accions de formació que organitza el centre: 2,9 
 El sistema de gestió de qualitat és útil: 3 
 Amb les mesures disciplinàries l'alumnat corregeix el seu comportament: 2,5  
 Organització de les activitats complementàries: 3. 

 

De cara al proper curs es realitzaran mesures per millorar en tots el aspectes anteriors i intentar superar l' objectiu proposat.  

3.Enquesta de satisfacció general del personal no docent: Encara que el resultat està per damunt l’objectiu proposat, es preguntes menys valorades pel 

personal han estat: 

- Els resultats de la teva feina : 3,2 

- El funcionament i organització del’Institut: 3,5 

- La utilitat i claretat de la informació rebuda: 3.6 

- Les tasques i responsabilitats assignades: 3,6 

De cara al curs que ve s’intentarà millorar la comunicació amb el pas i l’assignació de tasques per tal de millorar els resultats. 
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4. Enquesta valoració acollida de l' alumnat: Comentat ja en el'apartat d'acollida. 

C) AUDITORIES 

 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

- L'historial acadèmic dels alumnes està tot registrat a l'expedient des de 
la primera matrícula. 

- L'implantació del sistema de gestio de qualitat evoluciona 
favorablement gràcies a l'implicació de la CQ i equip directiu. 

-Molt bona predisposició de la coordinadora de qualitat i del personal del 
centre auditat. 

- Control dels documents per a la seva organització i gestió. 

NO CONFORMITATS 

1. El proces PR0205 Tutoria i orientació presenta dos documents amb el mateix codi:PR0205 Procès de tutoria i orientació (suport activitats E/A) 

PR0205 Procès de tutoria i orientació (Tutoria) 

2.El PR0201 Acollida desenvolupa activitats propies del PR0101 Oferta educativa i difusió:l'organització i desenvolupament de la jornada de portes 
obertes(és una activitat de difusió) 

3. Molts de documents no presenten la codificació establerta en els processos. 

4. El PR0102 no apareix la fase d'adscripció al diagrama de fluix, i es repeteix dues vegades la fase d'admissió. 
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D) SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS 

 

Núm. 
d'informe 

SQR 

Data de 
presentació 

de SQR 

Proponent 
de la SQR 

Descripció de la SQR Data de 
resposta de 

SQR 

Núm. Dde 
NC_AC/AP/AM 

detectada 

Anàlisi de 
causa 

Seguiment 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

 

E) SEGUIMENT DE LES NO CONFORMITATS 

 

ORIGEN Nº CONFORMITATS PROCÉS AFECTAT 

F) GESTIÓ DE MILLORA - ACCIONS PREVENTIVES 

Resum de les accions de millora o preventives que s'està duent a terme: 

PLA D'ACCIONS DE MILLORA 

ORIGEN MP/PR ACCIÓ DE MILLORA RESPONSABLE TERMINI CANVIS EN EL 
SISTEMA/altres comentaris 

ESTAT 
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PLA D'ACCIONS PREVENTIVES 

ORIGEN MP/PR ACCIÓ DE MILLORA RESPONSABLE TERMINI CANVIS EN EL 
SISTEMA/altres comentaris 

ESTAT 

 

G) COMPARACIÓ AMB CURSOS ANTERIORS 

No hi ha dades per comparar. 

 

H) CONCLUSIONS 

 

I) CANVIS QUE PODEN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓ 

- Canvis de plantilla. 

- Lleis. 
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INDICADORS, MESURES I PROPOSTES DE MILLORA 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

O ÀREA CRÍTICA 

OBJECTIU 

ESTRATÈGIC 

INDICADOR ACCIONS TEMPORALITZACIÓ PROPOSTA 

MILLORA 

ASSOLIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Èxit escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Augmentar 
les dades d’exit 

escolar 

Acta de les 
reunions amb la 
participació mínima 
del 60% dels 
centres 

Coordinació entre els 
centres de primària i els 
de secundària 

Novembre 2015 
Abril 2016 
Juny 2016 
 

Coordinar els dpts 
de les àrees 
instrumentals 

SI 

Acta de les 
reunions. Augment 
del nombre 
d’alumnes que 
promocionen o 
titulen en un 10% 
respecte al curs 
anterior 

Reunions d’equips 
docents per valorar els 
resultats de les 
interavaluacions i 
avaluacions. Propostes de 
millora 

4 i 11 de novembre 
2015 
13 i 20 de gener 2016 
17 i 24de febrer 2016 
6 i 13 d’abril 2016 
Sessió ordinària de juny 
2016 

L’anàlisi dels 
resultats ha de ser 
més ràpid i tractar a 
CCP i a les RED 

EN ALGUNS 
CASOS 
VEURE ELS 
RESULTATS 
ACADÈMICS 

Signatura 
d’assistència a les 
reunions 

Reunions de tutors i 
coordinadors de tutors 

Mínim 1 vegada cada 15 
dies 

Informació personal 
de cada un dels 
alumnes amb el 
DRIVE 

SI 

Document 
DC020501 Pla 
d’acció tutorial 

Actualització del Pla 
d’acció tutorial 

Primer trimestre del curs  Revissar-ho SI 

Document 
Programa d’Èxit 
escolar 

Disseny i implantació del 
programa d’Èxit escolar 

Primer trimestre del curs Crear la 
coordinadora d’èxit 
escolar: seguiment 
del procés 
d’ensenyament i 
aprenentatge dels 
alumnes repetidors 
i d’aquells en rics 
d’abandonament 
escolar 

EN PROCÈS  

Acta o actes de la 
CCP on s’hagi 
treballat aquesta 

Potenciar la metodologia 
globalitzada a la comissió 

Al llarg del curs escolar S’implantarà la 
metodologia per 
projectes a 1r 

SI 
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metodologia pedagògica d’ESO i 
metodologia 
globalitzada a FP 
BÀSICA 

Acta del claustre on 
s’aproven els 
criteris pedagògics 

Horaris pedagògics i 
d’atenció a la diversitat 

Setembre 2015 i juny 
2016 

La intervenció de 
les PT i AL es farà 
en aules inclusives 

SI 

Col·laboració amb 
entitats d’altres 
països. Mínim 1 

Desenvolupament del 
programa Erasmus + 

Al llarg del curs Ampliar les beques 
Erasmus+ per 
alumnes i 
professorat 

SI 

Nombre d’alumnes 
participants. Mínim 
60 

Participació al programa 
EOIES 

Inici: primer trimestre del 
curs 
Valoració: juny 2016 

Fomentar la 
participació d’un 
major nombre 
d’alumnes 

SI 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Disminuir les 
dades 

d’abandonament 
escolar 

Procés elaborat 
PR0205: Tutoria i 
orientació 

Actualització del Procés 
d’orientació acadèmica i 
professional 

Fins març 2016 Reunions a principi 
de curs amb els 
tutors i orientadora 
per la seva 
aplicació 

SI 

MILLORAR EL 
CONTROL 
D’ASSISTÈNCIA 

Procediment de control 
d’assistència de l’alumnat i 
d'absentisme escolar 

Cada 15 dies Control cada 15 
dies per part dels 
tutors 

SI 

Reducció de la 
conflictivitat escolar 
en un 10% 

Actualització del programa 
de convivència 

Maig- juny 2016 Revisar el procés 
de Mediació 
escolar amb la  
nova coordinadora 

IGUAL 

Document 
d’esborrany de la 
CC FP dual 

Esborrany de la concreció 
curricular de l’FP Dual 

2n trimestre del curs 
escolar 

Aprovació i 
aplicació dins el 
primer trimestre del 
proper curs 

SI 

Certificats de 
professionalitat 
mínim: 1 

Implantació dels certificats 
de professionalitat 

Novembre 2016 Implantar 3 CP de 
3 famílies 
professionals 
diferents 

SI 

       

2. Atenció a la 
diversitat 

2.1 Afavorir la 
integració i 

l’adaptació de 

Document de la 
concrecció 
curricular i actes de 
la seva aprovació 

Concreció curricular de 
l’FP Bàsica 

Al llarg del curs escolar Elaboració de 
l’esborrany dins el 
primer trimestre del 
proper curs per la 

NO 
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l’alumnat seva aprovació dins 
el segon trimestre 

Veure gràfic de 
resultats 

Reunions d’equips 
docents del programes 
Alter, 2n PMAR, 4t 
Diversificació. Valoració 
del rendiment acadèmic i 
personal de l’alumnat 

4 i 11 de novembre 
2015 
13 i 20 de gener 2016 
17 i 24de febrer 2016 
6 i 13 d’abril 2016 
Sessió ordinària de juny 
2016 

Millorar l’anàlisi de 
resultats i la presa 
de mesures 
correctores 
aplicades des de la 
segona avaluació 
d’aquest curs 
acadèmic  

SI, EN 
ALGUNS 
CURSOS 

Acta del claustre on 
s’aproven els 
criteris pedagògics 

Horaris pedagògics i 
d’atenció a la diversitat 

Setembre 2015 i juny 
2016 

La intervenció de 
les PT i AL es farà 
aplicant l’aula 
inclusiva 

 

Resultat acadèmics 
i personals de 
l'alumnat amb 
atenció educativa 
del dpt d'Orientació 

Assignació de grups i 
alumnes d'atenció 
educativa al dpt. 
d'Orientació 

Juny 2016 Anàlisis i presa de 
mesures 
correctores per part 
del dpt d’Orientació 
en col·laboració 
amb els tutors 

SI 

Millora de la 
integració de 
l'alumnat 

Tutorització 
personalitzada 

Cada trimestre, 
juntament amb la sessió 
d'avaluació 

Continuïtat, dins el 
possible del mateix 
tutor/a pel proper 
curs 

SI 

Mínim una 
valoració d'un 6 a 
les enquestes de 
satisfacció 

Acollida dels alumnes Setembre- octubre 2015 
Maig- juny 2016 

Aplicar, dins el 
possible, les 
propostes de 
millora feta pels 
alumnes a les 
enquestes 

SI 

Mínim 6 Reunions amb els pares i 
mares 

Setembre 2015 
Maig- juny 2016 

Dins el mes de 
setembre fer una 
tutoria grupal de 
cada tutor amb els 
pares i mares 

SI 

Document 
actualitzat: ROF 

Actualització del ROF Juny 2016 Exposició pública 
per rebre 
aportacions abans 
de la seva 
aprovació, dins el 
primer trimestre del 

SI 



IES ALCÚDIA 
MEMÒRIA CURS 2015-2016 

63 

curs 

Mínim 1 per 
semestre 

Reunions de la junta de 
delegats 

Octubre 2015 
Maig/Juny 2015 

Convocar al menys 
una per trimestre 

SI 

Número de 
mediadors 
escolars. Mínim 4 

Afavorir la figura dels 
mediadors escolar 
(formació i 
desenvolupament) 

Durant tot el curs 
escolar 

Formació el 
coordinador i dels 
alumnes 
participants 

SI 

Actes de les 
reunions 

Reunió amb les escoles 
de primària per intercanvi 
d’informació dels futurs 
alumnes del centre 

Abril/ maig 2016 Fer el seguiment 
dels futurs alumnes 
a partir de gener 
2017 

SI 

Alumnes que 
aprofiten el 
programa. Mínim 
un 60% 

Reunió amb serveis 
socials i Conselleria de 
Benestar social pel 
seguiment i avaluació dels 
alumnes del programa 
Alter 

Juny 2016 Reunions 
trimestrals amb 
l’orientadora i el 
serveis socials pel 
seguiment dels 
alumnes 
participants 

SI 

       

 
 
 
 
 
 

3. Investigació, 

3.1 Fomentar la 
investigació i la 

innovació 
educativa 

Inversió de millora 
al laboratori de 
química, biologia, 
tecnologia i tallers 
d'FP 

Millora de les 
instal·lacions dels 
laboratoris, tallers i aula 
de tecnologia 

Durant el curs escolar Millorar la protecció 
del professorat i 
alumnat. 
Abans d’entrar han 
de possar-se les 
bates 

SI 

Document elaborat Elaborar un Pla 
d'investigació i innovació 
docent 

Maig/ juny 2016 Crear un equip de 
feina de projectes 

NO 
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innovació i formació 3.2 Motivar i 
facilitar la 

formació del 
professorat 

Número de 
professorats que 
sol·liciten permís 
de participació. 
Mínim 20% del 
professorat 

Potenciar la participació 
del professorat en cursos 
de formació i congressos 
sobre sis eixos bàsics: 
noves tecnologies, 
idiomes, atenció a la 
diversitat, tutoria, 
motivació i primers auxilis 

Durant tot el curs 
escolar 

 SI 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Projecció interna 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.1 Promoure 
entre la 

comunitat 
educativa el 
sentiment de 
pertinència al 

centre 

Nombre 
d'ambientalitzacions: 
Mínim 3 

Ambientalització del 
centre segons les 
activitats previstes 

Durant tot el curs 
escolar 

Dotar al professorat 
de plàstica amb 2 
hores 
complementàries o 
2 lectives, segons 
disponibilitat  

SI 

Nombre mínim: 2 Dinars de convivència Durant tot el curs 
escolar 

L’horari serà a 
partir de les 14h els 
dimecres 

SI 

Número de 
participacions 
mínimes: 3 

Participació de l'AMIPA a 
les activitats del centre 

Durant tot el curs 
escolar 

A principi de curs 
fomentar la seva 
participació en 
l’elaboració de la 
PGA 

SI 

Número de 
reunions mínimes:3 

Reunions de l'equip 
directiu amb l'AMIPA 

Durant tot el curs 
escolar 

Reunions per 
coordinar les seves 
actuacions i 
col·laboracions en 
relació al centre 

SI 

Activitats mínimes 
3 

Activitats amb la Junta de 
delegats 

Una per trimestre Explicar als 
alumnes a principi 
de curs per part 

SI 
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dels tutors la 
importància de la 
tasca del 
delegat/da 

Mínim: 1 Viatge d'estudis pels 
alumnes que cursen 4t 
d’ESO i Batxillerat 

Segon trimestre del curs Viatge d’estudi 
només a 4t d’ESO. 

SI 

Mínima 1 Festa de graduació 22-24 juny 2016 Dues graduacions: 
una per ESO i altra 
per post obligatòria 

SI 

Pla d'acció tutorial 
Activitats 
realitzades. Mínim 
4 

Educació en salut, 
alimentació valors ètics- 
cívics i ambientals 

Segons calendari 
d'orientació 

Participar en el 
programa Alerta 
escolar 

SI 

Mínim 2 Activitats culturals i 
esportives 

Segon i tercer trimestre 
del curs escolar 

Millorar la 
coordinació amb 
l’ajuntament 
(reunions 
periòdiques entre el 
coordinador 
d’activitats 
extraescolars i 
l’ajuntament) 

SI 

       

 
 

 
 
 

5. Projecció externa 

 
 

5.1 Potenciar el 
centre cap 
l'exterior 

afavorint la 
participació dels 

agents 
econòmics i 

social 

Dues entrades 
mínimes per mes 

Actualització de la plana 
web del centre 

Durant tot el curs 
escolar 

Implementació de 
la intranet del 
centre a  Internet 

SI 

Col·laboració amb 
entitats d’altres 
països. Mínim 1 

Desenvolupament del 
programa Erasmus + 

Al llarg del curs Participació de 2 
mobilitats per 
alumnes i 1 per a 
professorat 

SI 

Número d'actes 
organitzats. Mínim 
3 

Organització de portes 
obertes 

Maig/ juny 2016 Organitzar les 
portes obertes 
abans de Setmana 
Santa 

SI 

Participació mínima 
1 

Participació de 
l'ajuntament i 
representants 

Al llarg del curs escolar Aconseguir la 
participació de 
l’associació 

SI 
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empresarials al consell 
escolar del centre 

hotelera d’Alcúdia 

Activitats mínimes 
1 

Activitats per a pares i 
mares de caire cultural 

Al llarg del curs escolar Fer participar a l’Amipa 
en la seva organització 

NO 

Nivell mínims 3 
Idioma: anglès 

Extensió de l'Escola oficial 
d'idiomes 

Al llarg del curs escolar Autorització del 
nostre centre com a 
extensió de l’EOI 
d’inca a Anglès i 
Alemany a tots els 
nivells 

SI 

Projecte de 
planificació 

Equip esportiu i/o musical 
que fomenti la participació 
de l'alumnat 

Al llarg del curs escolar 
per iniciar-lo al curs 
2016-2017 

Fer participar a l’Amipa 

en la seva organització 
NO 

    
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Gestió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Optimitzar els 
recursos 

educatius del 
centre 

Avaluació de dos 
processos 

Implantació del sistema de 
Qualitat 

Maig- juny 2016 Subsanar les no 
conformitats 

SI 

Enquesta de 
valoració 

Valoració i actualització 
del Pla d'emergències- 
evacuació del centre 

Novembre- desembre 
2015 

Millorar la 
planificació de 
l’evacuació del 
centre i fer-ho 
abans de que els 
alumnes d’Hot 
vagin a les 
instal·lacions 
externes 

SI 

Compra mínima 25 
ordinadors 

Adquisició d'equipament 
informàtic 

Desembre 2015 Reubicar els 
ordinadors més 
antics 

SI 

Adquisició mínima 
5 

Adquisició de projectors Segon semestre del 
curs 

Instal·lació dels 
projectors adquirits 

SI 

100% del 
professorat i del 
personal 
administratiu 

Implantació del programa 
de gestió docent GESTIB 

Al llarg del curs escolar Organitzar una 
jornada d’utilització 
del GESTIB com a 
eina docent 

SI 

Instal·lació de la 
fibra òptica 

Dotar al centre de fibra 
òptica 

Al llarg del curs escolar  SI 

Integració del 
Moodle 

Integrar el Moodle del 
centre al de la Conselleria 

Al llarg del curs escolar El primers dies de 
curs ha d’estar 

SI 
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d’Educació actualitzat cada un 
dels cursos que 
utilitzen el Moodle 

Mínim 2 
comunicats 

Comunicar a la Direcció 
general de Planificació i 
IBISEC de les deficiències 
a les instal·lacions del 
centre 

Setembre- desembre 
2016 

Tornar a comunicar 
per escrit o 
personalment les 
greus deficiències 

SI 

Contractació Contractació i realització 
de l'OCA del centre 

Juny 2016 Realitzar l’OCA del 
centre 

EN PROCÉS 

Habilitació de 
l'espai 

Habilitar un pàrquing de 
bicicletes 

Abril 2016 El primer trimestre 
ha d’estar finalitzat 

EN PROCÉS 

Projecte de millora Millorar les instal·lacions 
del saló d'actes 

Durant tot el curs 
escolar 

Afavorir que 
IBISEC en 
assessori per 
aconsegui-ho 

NO 

Escrits de  foment 
de la signatura del 
conveni. Mínim 2 

Fomentar la signatura d'un 
conveni de col·laboració 
entre la conselleria i 
l'ajuntament que permeti 
millorar les actuacions 
docents 

Durant tot el curs 
escolar 

Reunió amb 
l’ajuntament el 
primer trimestre del 
curs 

SI 

Escrits de  foment 
de la signatura del 
conveni. Mínim 2 

Fomentar la signatura d'un 
conveni de col·laboració 
entre la conselleria i 
l'ajuntament que permeti 
aconseguir les 
instal·lacions necessàries 
pel dpt. d'Hoteleria i 
turisme 

Durant tot el curs 
escolar 

Reunions amb 
ajuntament i 
conselleria 
d’Educació per 
reactivar la petició 

SI 

Actuacions a 
realitzar mínimes: 2 

Millora de les 
instal·lacions de la 
biblioteca i de l'horari 
d'obertura 

Durant tot el curs 
escolar 

Adquisició de 
cadires i llibres per 
a la biblioteca 

SI 



 


