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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. 

 

L’oferta educativa del centre és la següent:  
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OFERTA FORMATIVA CURS 2016-2017
ENSENYAMENTS

GRUPS

2016/2017
1r ESO 3

2n ESO 3

3r ESO 3

4t ESO 2

ALTER 1

PMAR 1r 1

PMAR 2n 1

1r BATXILLERAT 3

2n BATXILLERAT 3

FP BÀSICA CUINA I SERVEIS 2

CFGM CUINA I GASTRONOMIA 2

CFGM CUINA I GASTRONOMIA DUAL 2

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ 2

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ DUAL 2

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA 2

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL 2

CFGS GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 2

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES 2

TOTAL 38

 

El 21 de juny de 2016 va sortir publicat al BOIB la resolució per la qual 

s’autoritza l’obertura i el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes al nostre 

centre. Els ensenyaments autoritzats són: alemany, anglès bàsic, intermedi i 

avançat i nivells C1 i C2 del Consell d’Europa. 

 

L’oferta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ha estat: 

- Certificat de professionalitat d’Operacions bàsiques de cuina (nivell I). 

- Certificat de professionalitat d’Operacions de gravació i tractament de 

dades i documents (nivell I).  
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Al curs actual han estat matriculats  707 alumnes, dels quals 145 eren NESE, 

el que representa un 20,51% dels alumnes, el que dona una particularitat al 

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

tenir 76 alumnes estrangers de 23 nacionalitats diferents. 

 
La Conselleria ens ha eliminat un grup de primer d’ESO, hem passat de 4 

grups a 3 amb un número semblant d’alumnes en referència altres anys, la 

qual cosa ens ha fet que els grups de primer d’ESO tinguin una matrícula real 

de 27 alumnes per grup. Així mateix a 4t d’ESO ens varen dotar amb 2 grups 

amb una matrícula de 32 i 33 alumnes respectivament, sense que ens 

desdoblessin cap grup. 
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En referència al professorat, hem tingut una quota de 78 professors: 41 

professors funcionaris de carrera i 37 professors funcionaris interins, el que 

representa un 47% de la plantilla, molt per damunt de la mitjana de les 

Balears que està al voltant del 32%. 
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1. Anàlisi dels resultats acadèmics 
 
 

 
 
 
Alumnes que promocionen de curs o titulen a la convocatòria ordinària de juny i la seva 

comparativa amb els cursos anteriors: 

 
ENSENYAMENTS CURS 

2013/2014 

CURS 

2014/2015 

CURS 

2015/2016 

CURS 

2016/2017 

DIFERÈNCIA 

1r ESO 48% 53% 54% 60.49% 12.49% 

2n ESO 40% 51% 63% 65.94% 25.94% 

1r PMAR -- -- -- 46.7% -- 

3r ESO 64% 61% 74% 57.4% -6.60% 

2n PMAR -- -- 73% 66.67% -6.33% 

4t ESO (titulen) 51% 63% 43% 62.20% 11.20% 

1r BAT  61% 62% 66% 69.31% 8.31% 

2n BAT 64% 61% 67% 76.58% 12.58% 

FP BÀSICA CUINA I SERVEIS 47% 65% 65.5% 87.5% 40.50% 

CFGM CUINA I GASTRONOMIA 76% 77% 77,7% 81% 5% 

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ 68% 48% 64% 92% 24% 

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA 58% 60% 66% 76.82% 18.82% 

CFGS GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 75% 80% 58% 87.50% 12.50% 

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES 100% 49% 77% 65.39% -23.61% 

 

Tots els cursos han millorar els seus resultats acadèmics en relació al curs 

2013/2014, a excepció del nivell de 3r d’ESO que fluctua d’any en any 

alternant una promoció millor que una altra, malgrat això està per damunt de 

l’objectiu estratègic del 50% de promoció a cada un dels cursos escolars. 

En relació a 2n de PMAR no es pot comparar amb el curs 2013/2014 ja que 

en aquell moment no existia, però si cal fer una cridada d’atenció sobre la 
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idoneïtat dels alumnes i la seva dificultat posterior d’incorporar-se a un 4t 

d’ESO ordinari. 

Al CFGS d’Administració i Finances cal dir que la recuperació econòmica a 

afectat en general a la d’abandonament escolar als cicles formatius i molt en 

concret a aquest cicle formatiu, ja que es tracta d’un cicle molt especialitzat i 

tècnic. 

 

 

Premis acadèmics obtinguts en aquest curs escolar: 

 

- Primer premi d’ESO de la Lliga de debat escolar de les Illes Balears 

celebrada al Parlament de les Illes Balears. 

- Semifinalistes de la Lliga de debat de Batxiller. 

- Menció especial a les Olimpíades d’anglès. 

- Tercer premi per alumnes a Batxillerat i tercer premi com a centre a les 

Olimpíades de Biologia. 

- Una alumna de 4t d’ESO seleccionada  per participar aquest estiu a 

l'School of Molecular and Theoretical Biology (STMB), que tindrà lloc a 

la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona del 2 al 18 d'agost. 

- Una alumna del Cicle formatiu de grau superior de Gestió 

d’allotjaments turístics guardonada amb el premi extraordinari de 

Formació Professional de les Illes Balears. 
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Resultats acadèmics per avaluació: 
 
 

  
ESO 

 

 
OBJECTIU 1a 2a Ordinària 

 
%PROM %PROM %PROM %PROM 

1ESOA 

50% 

51,85 66,66 66,66 
1ESOB 44,44 51,85 62,96 
1ESOC 40,74 44,44 51,85 
GLOBAL 1rESO 45,68 54,32 60,49 
2ESOA 

50% 

60,86 81,81 77,27 
2ESOB 65,22 68 61,54 
2ESOC 46 56,52 59 
1r PMAR 33,33 60 46,66 
ALTER 80 100 50 
GLOBAL 
2nESO 57,08 73,27 58,89 
3ESOA 

50% 

35 73,68 68,4 
3ESOB 42,85 61,9 57,14 
3ESOC 45 47,61 47,62 
2n PMAR 53,33 69,23 66,67 
GLOBAL 3rESO 44,05 63,11 59,96 
4ESOA 

50% 
42,42 50 43,75 

4ESOB 65,63 78,13 80,64 
GLOBAL 4tESO 54,03 64,07 62,20 

 
 
Als grups de 1r  de PMAR, 3r ESO C i 4t ESO A, els resultats acadèmics han 
estat per davall de l’esperat a principi de curs, malgrat això han tingut una 
trajectòria ascendent comparats amb la primera avaluació. Cal fer especial 
menció al grup de 4t ESO A que ve motivat per dues circumstàncies: La ràtio 
molt elevada (33 alumnes al grup) i per una altra banda la dificultat que han 
tingut els alumnes que venien de 2n de PMAR. 
Fer especial menció als grups de 1r d'ESO que amb l'eliminació d'un grup 
amb el mateix número d'alumnes els resultats han estat molt positius degut a 
la implicació dels equips docents, l'acció tutorial realitzada per les tutores del 
grup i la metodologia per projectes. 
Durant el tercer trimestre del curs s'han realitzat les proves diagnòstic als 
alumnes de 2n d'ESO. 
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BATXILLERAT 

 
OBJECTIU 1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ ORDINÀRIA 

 
%PROM %ABAND %PROM %ABAND %PROM %ABAND %PROM %ABAND 

1r BATX A 

50% <15% 

65,21 8,69 81 8,69 85,71 8,69 
1r BATX B 37,5 12,5 50 12,5 50 12,5 
1r BATX C 45 10 66,66 10 72,22 10 
GLOBAL 1r 
BATX 49,24 10,40 65,89 10,40 69,31 10,40 

2n BATX A 

50% <30% 

75 10 83,33 10 83,33 10 
2n BATX B 62 0 62 0 74,42 0 
2n BATX C 57,7 3,85 56 3,85 72 3,85 
GLOBAL 2n 
BATX 64,9 4,62 67,11 4,62 76,58 4,62 

 
La valoració del Batxillerat cal qualificar-la com a molt positiva. En referència 
a l’abandonament escolar cal indicar que hi ha alumnes que han deixat els 
estudis i ja no venien a classe, però que no figuren administrativament com a 
baixa oficial, ja que no complien els requisits per fer-ho o perquè no ho 
havien demanat, això ha fet que no s’hagin computat a efectes del tant per 
cent d’abandonament i hagi influït negativament a l’apartat de promoció. 
 
Els resultats de les probes de batxillerats d'accés a la universitat PBAU 
indicar que a la convocatòria de juny s'han presentat 50 alumnes (43 
alumnes al curs anterior) dels que han aprovat 47 el que representa un 94% 
d'èxit escolar. Aquesta dada està per damunt de la mitjana dels centres de 
les Illes Balears. 
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CICLES 
FORMATIUS 

 
OBJECTIU 1a AVALUACIÓ 2a AVALUACIÓ ORDINÀRIA 

 
%PROM %ABAND %PROM %ABAND %PROM %ABAND %PROM %ABAND 

1r FPB 
50% <15% 

40 25 42,85 30 75 40 
2n FPB 76,47 5,88 68,75 11 87,5 11 
GLOBAL FPB 58,235 15,44 55,8 20,5 81,25 25,5 
1r GM CUINA 

50% <30% 

80 10 83,33 10 86,66 25 
1r GM SERVEIS 41 0 70,59 22,73 92,31 36,36 
1r GM GESTIÓ 
ADMVA 70,59 0 80 11,76 85,71 17,65 

1r GM CUINA DUAL 68,75 12,5 84,61 18,75 78,57 18,75 
1r GM SERVEIS DUAL 100 0 100 0 100 0 
1r GM GESTIÓ 
ADMVA DUAL 35,71 7 53,84 7 53,85 7 

GLOBAL 1r GRAU 
MITJÀ 66,01 4,92 78,73 11,71 82,85 17,46 

2n GM CUINA 

50% <30% 

60 13,33 91,66 20 66,66 20 
2n GM SERVEIS 100 0 93,33 0 92,86 0 
2n GM GESTIÓ 
ADMVA 87,5 0 88,23 0 82 0 

2n GM CUINA DUAL 75 0 100 0 100 0 
2n GM SERVEIS 
DUAL 66,66 0 33,33 0 16,66 0 

2n GM GESTIÓ 
ADMVA DUAL 100 12,5 100 12,5 85,71 12,5 

GLOBAL 2n GRAU 
MITJÀ 81,53 4,31 84,43 5,42 73,98 5,42 

1r GS GESTIÓ 
ALLOTJA 

50% <15% 

63 18,18 58,82 22,73 75 45,45 

1r GS 
ADMINISTRACIÓ 52,94 11,11 87,5 55,55 100 61 

GLOBAL 1r GRAU 
SUPERIOR 57,97 14,65 73,16 39,14 87,5 53,23 

2n GS GESTIÓ 
ALLOTJA 

50% <15% 

77,77 10 100 10 100 10 

2n GS 
ADMINISTRACIÓ 38,46 0 92,31 0 30,77 0 

GLOBAL 2n GRAU 
SUPERIOR 58,12 5 96,16 5 65,39 5 

 
Abandonament escolar: 
 
Cal destacar l’alt grau d’abandonament escolar als primer cursos d’FP 
bàsica, del CFGM de Serveis en restauració presencial i dels primers cursos 
dels Cicles formatius de grau superior.   
 
A la Formació professional bàsica ve determinat per la maca de implicació 
familiar, desmotivació i  la marca d’hàbits, ha fet que alguns alumnes que ja 
havien complit els 16 anys i estaven en aquesta situació abandonaren 
aquests ensenyaments. 
 



IES ALCÚDIA 
MEMÒRIA 2016-2017 

12

Als cicles formatius de grau superior i al cicle formatiu de grau mitjà de 
Serveis en restauració la causa principal ha estat la poca idoneïtat dels 
alumnes que cursaven aquests ensenyaments. 
 
Resultats acadèmics: 
 
Els resultats han estat molt satisfactoris, a excepció feta dels CFGM de 
Serveis en restauració Dual i el CFGS d’Administració i finances que han 
estat molt per davall del que s’esperava motivat sobre tot per l’inicio de la 
temporada turística. 
 
 
 
PROVES EXTERNES A 2n D’ESO (Avaluació de diagnòstic): 
 
 

 
CCLA: Competència en comunicació lingüística en llengua anglesa 
CCLE: Competència en comunicació lingüística en llengua castellana 
CCLC: Competència en comunicació lingüística en llengua catalana 
CMAT: Competència matemàtica 

 
Aquestes proves indiquen el nivell competencial dels alumnes de 2n d’ESO a 
les àrees d’Anglès, Castellà, Català i Matemàtiques. 
Segons els resultats obtinguts estem per damunt de la mitjana dels centres 
públic de Mallorca a Anglès, Castellà i Català. 
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2. Grau de compliment de la Programació 
General Anual (PGA) 

 
 
Són sis els àmbits d’actuació o àrees crítiques sobre els que s’ha 
desenvolupat  el Pla d’actuació del centre indicats a la Programació General 
Anual pel curs 2016/2017 i que venen marcats pel Projecte de Direcció: 
 

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

 
La concreció d’aquest pla s’ha duit a terme 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. 

1
Èxit Escolar

2
Atenció a la 
diversitat

3
Investigació, 
Innovació i 
Formació

6
Gestió

5
Projecció
interna

4
Projecció
exterior



 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ O 
ÀREA CRÍTICA 

OBJECTIU 
ESTRATÈGIC 

INDICADOR ACCIONS 
PROGRAMADES 

ACCIONS 
REALITZADES 

PROPOSTA 
MILLORA 

ASSOLIT VALORACIÓ 
CONSELL 
ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Reunions: 
Novembre 2016 
Abril 2017 
Juny 2017 
Al llarg del curs 10 
reunions entre els 
equips directius 
 

Coordinar els dpts 
de les àrees 
instrumentals 

SI 5 

Augment del 
nombre d’alumnes 
que promocionen o 
titulen en un 5% 
respecte al curs 
anterior 

Reunions d’equips 
docents, departament, 
comissió pedagògica i 
claustre per valorar 
els resultats 
acadèmics de cada 
avaluació.  

REUNIONS: 
23 i 30 de novembre 
2016 
09 i 11 de gener 2017 
15 i 22 de febrer 2017 
27 i 29 de març 2017 
Juny 2017 
RESULTATS: 
Veure taula de 
resultats acadèmics i 
la seva comparativa 

L’anàlisi dels 
resultats ha de ser 
més ràpid i fer el 
seguiment dels 
acords per part dels 
departaments i 
equips docents. 

SI, EN LA 
MAJORIA 
DEL 
CURSOS. 
VEURE 
TAULA 

5 

Signatura 
d’assistència a les 
reunions amb els 
90% dels tutors 

Reunions de tutors i 
coordinadors d’etapa 

Mínim 1 vegada cada 
15 dies 

Informació personal 
de cada un dels 
alumnes al DRIVE 

SI 5 

80% del tutors Seguiment del Pla 
d’acció tutorial 

Seguiment del Pla 
d’acció tutorial 

Revisar-ho al 
proper curs 
acadèmic 

SI 5 

Mínim 3 
intervencions 
setmanals 

Disseny i implantació 
del programa d’Èxit 
escolar 

Al llarg del curs 
escolar s’ha estat 
treballant aquest 
programa 

Crear la 
coordinació d’èxit 
escolar: seguiment 
del procés 
d’ensenyament i 
aprenentatge dels 
alumnes repetidors 
i d’aquells en risc 

EN 
PROCÈS  

4 
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d’abandonament 
escolar. 

80% d’assistents 
del grup de 
projectes i millora 
dels resultats dels 
grups en els quals 
s’aplica d’un 10% 

Seguiment de la 
metodologia per 
projectes a 1r d’ESO i 
metodologia 
globalitzada a FP 
bàsica 

Reunions setmanals 
dels equips de 
projectes. 
Formació del 
professorat. 
Realització de 4 
projectes 
Claustre de projectes. 

Formació del 
professorat en 
Convivència i 
cohesió i en les TIC 
a l’aula. 
Mantenir el 
professorat que ha 
tingut tutoria pel 
proper curs. 

SI 
 

5 

80% d’assistents 
del grup de 
projectes 

Disseny de la 
metodologia per 
projectes al 2n curs 
d’ESO al 2017/2018 

Al llarg del curs 
escolar s’ha anat 
dissenyant el proper 
curs 

Veure propostes de 
millora en la 
distribució de les 
hores de projectes 
al proper curs. 
S’implantarà la 
metodologia per 
projectes a 2n 
d’ESO i 
metodologia 
globalitzada a FP 
BÀSICA 
Prioritzar les 
tutories entre el 
professorat amb 
destinació definitiva 
al centre. 

SI 5 

90% dels criteris 
pedagògics aplicats 

Horaris pedagògics i 
d’atenció a la 
diversitat 

S'ha complit el 100% 
dels criteris 
pedagògics en 
l'elaboració d'horaris. 
Els professors d’ FP 
que han alliberat hores 
al darrer trimestre han 
fet suport a les 
matèries de Plàstica i 
música. 

 SI 5 

Col·laboració amb 
entitats d’altres 
països. Mínim 2 

Desenvolupament del 
programa Erasmus + 

Estades: 
Alumnes CFGM:4 
Alumnes CFGS:1 

Ampliar les beques 
Erasmus+ a 
professorat i 

SI 5 
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estades Professorat: 2 alumnat d’ESO. 

Nombre d’alumnes 
participants. Mínim 
40 
Alumnes aprovats 
mínim el 65% dels 
avaluats 

Participació al 
programa EOIES. 

Inici: primer trimestre 
del curs 
Valoració: 57 alumnes 
inscrits. Matriculats 47. 
Avaluats 
positivament:35 (74%) 

Avaluar a principi 
del proper curs el 
nivell dels alumnes 
de 4t d’ESO i 1r 
Batxiller. 
Correcció conjunta 
amb l’EOI 

SI 5 

Nombre d'alumnes 
participants. Mínim 
30 

Participació al 
programa Fonix 

Aquest curs escolar no 
s’ha participat per 
prioritzar el programa 
EIOES. 

Revisar la 
conveniència de 
continuar o no  amb 
el dpt de Llengües 
estrangeres 

NO 2 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Disminuir les 
dades 

d’abandonament 
escolar 

90% dels alumnes 
que ho han 
demandat 

Seguiment del Procés 
d’orientació 
acadèmica i 
professional 

Al llarg del curs. 
Valoració final en juny 
2017 

Reunions a principi 
de curs amb els 
tutors i orientadora 
per la seva 
aplicació. 

SI 5 

Disminució de les 
faltes d'assistència 
no justificades en 
un 10 % 

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

Cada 15 dies s’ha fet 
el control. 
S’ha disminuït en un 
10% respecte al curs 
anterior 

Control cada 15 
dies per part dels 
tutors. 

SI 5 

Reducció de la 
conflictivitat escolar 
en un 10% 

Actualització del 
programa de 
convivència 

S'han disminuït els 
expedients 
disciplinaris de 19 al 
curs 13/14 a 6 al curs 
16/17, dels quals 2  
han estat resolts per 
conformitat, per la qual 
cosa,  ha hagut 4 
expedients. 

Revisar el procés 
de Mediació i 
cohesió escolar. 

SI 5 

Aprovació del 
document de CC 
FP dual  

Concreció curricular 
de l’FP Dual 

S’ha elaborat el 
document de 
concreció curricular 
per la seva aprovació 
el 1r trimestre del 
proper curs 

Aprovació i 
aplicació dins el 
primer trimestre del 
proper curs. 
Inici de les 
concrecions 
curriculars d’ESO 

SI 4 
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Certificats de 
professionalitat 
mínim: 2 

Oferta de certificats 
de professionalitat 

S’han realitzat 2 
certificats de nivell I: 
operacions bàsiques 
de cuina i el 
operacions de 
gravament i tractament 
de dades. 

Continuar amb la 
mateixa oferta de 
Certificats de 
professional per 
alumnes que han 
abandonat o estan 
en risc 
d’abandonament 
escolar. 

 5 

Millora dels 
resultats acadèmics 
de l'alumnat 
repetidor en un 
20% 

Actualitzar i incloure 
el programa de 
repetidors dins el 
programa d'Éxit 
escolar 

Setmanalment es feia 
el seguiment dels 
alumnes repetidors. 

Incloure el 
seguiment dels 
alumnes repetidors 
dins el programa 
d’Èxit escolar. 
Destinar hores de 
coordinació per 
desenvolupar 
aquest programa. 

SI 5 

        
2. Atenció a la 

diversitat 
2.1 Afavorir la 

integració i 
l’adaptació de 

l’alumnat 

100% de les 
adaptacions, siguin 
o no significatives, 
penjades a la 
intranet i aplicades. 
75% de resultat 
positiu entre 
l’alumnat 

Adaptacions 
curriculars 

Al llarg del curs 
escolar s’han revisat i 
s’ha valorat 
positivament per part 
del departament 
d’orientació. 

Reunió a principi de 
curs amb els 
equips docents per 
explicar el 
procediment de les 
ACS i les ACNS, 
així com quina 
tipologia d’alumnat 
haurà a cada grup. 

SI 5 

Acta de les reunions 
amb la participació 
mínima del 80% dels 
convocats.  Augment 
del nombre 
d’alumnes que 
promocionen o titulen 
en un 5% respecte al 
curs anterior 

Reunions d’equips 
docents dels 
programes Alter, 1r i 
2n PMAR i formació 
professional bàsica.  

Acords organitzatius: 
situació de les aules i 
distribució dels 
alumnes dins de l’aula 
Acords pedagògics: 
Seguiment del treball 
diari dels alumnes 
amb una taula de 
control 

Millorar l’anàlisi de 
resultats i la presa 
de mesures 
correctores a 
aplicar des de la 
primera avaluació, 
sobre tot a PMAR  

Molt 
satisfactori 
a FP 
Bàsica i 
millorable 
a PMAR 

4 

90% dels criteris 
pedagògics aplicats 

Horaris pedagògics i 
d’atenció a la 
diversitat 

S’han aplicat la 
totalitat dels criteris 
pedagògics aprovats 
per aquest curs 

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

SI 5 
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escolar. l’aula-grup) 

Planificar que el 
100% de l’alumnat 
amb necessitats 
educatives sigui 
atès  

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

Assignació de les PT i 
AL i reforç en algunes 
matèries amb 
professorat de dpts 
didàctics. 
 

Millorar l’intercanvi 
d’informació sobre 
alumnat NESE a 
principi de curs 
entre el dpt 
orientació i l’equip 
docent. 
Revisar 
mensualment les 
ACIS i ACNS 

SI 5 

Valoració mínima 
d’un 6 a les 
enquestes de 
satisfacció de 
l’alumnat i valoració 
positiva a les 
sessions 
d’avaluació 

Tutorització 
personalitzada per 
Millorar de la 
integració de 
l'alumnat 

PT’s ha realitzat 
tasques de cotutores 
d’alumnes NESE a 1r 
d’ESO 
Valoració enquesta 
final de curs:  

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

SI 5 

Document: PIE Programa 
d’intervenció 
educativa 

Reunions setmanals 
de tutors amb equip 
d’orientació, 
coordinadora de tutors 
d’ESO i cap d’estudis 

Revisar el PIE al 
proper curs escolar 

SI 5 

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

Acollida dels alumnes: 
octubre 2016 
Satisfacció amb el 
centre: 
Maig 2017 

Valoració acollida:7.52 
Valoració satisfacció: 
7.02 

Dins el mes de 
setembre fer una 
tutoria conjunta 
amb els pares i 
mares de cada 
grup 

SI 5 

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

Reunions amb els 
pares i mares: 
28 de setembre 2016 
Maig 2017 

Resultat de les 
enquestes: 6.75 

Fer més difusió de 
les enquestes entre 
els pares, ja que 
hagut molt baixa 
participació. 

SI 5 

Document 
actualitzat: ROF 

Actualització del ROF Aprovació maig 2017 Valorar l’aplicació i 
efectivitat del nou 
ROF 

SI 5 
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Mínim 1 per 
trimestre 

Reunions de la junta 
de delegats 

Octubre 2016 
Febrer 2017 
Maig/Juny 2017 

Treballar a nivell de 
tutoria les funcions 
dels delegats. 
Elecció d’un dels 
seus membres com 
a representant al 
consell escolar, ja 
que no tenim 
associació 
d’alumnes. 

SI 5 

Número de 
mediadors 
escolars. Mínim 3 

Afavorir la figura dels 
mediadors escolar 
(formació i 
desenvolupament) 

Mediació entre iguals. 
5 Mediadors escolars 

Nomenar un 
coordinador de 
mediació i establir 
un pla de formació 
de mediadors. 

SI 5 

Actes de les 
reunions 

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

Maig i juny 2017 Establir una reunió 
prèvia al segon 
trimestre del proper 
curs. 

SI 5 

Consultes mínimes 
4 mensuals 

Establir el servei de 
Consulta Jove 

S’ha implantat el 
Servei de Consulta 
Jove al curs 
2016/2017 

Fer difusió d’aquest 
servei entre el 
nostre alumnat. 

SI 5 

Alumnes que 
aprofiten el 
programa. Mínim 
un 70% 

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

Juny 2017. Alumnes 
que han obtingut una 
qualificació positiva: 
50% 

Reunions 
trimestrals entre 
l’orientadora i 
serveis socials per 
fer els seguiment 
dels alumnes 
participants. 
Valorar la 
permanència de 2 
cursos escolars en 
alguns casos. 

NO 2 

Hores mínimes de 
suport: 5 

Suport lingüístic a 
alumnat nouvingut: 6 
hores del departament 
de Català i 2 hores del 

Suport lingüístic en 
català per part 
l’Ajuntament d’Alcúdia: 
8 hores setmanals 

La Conselleria ens 
ha disminuït les 
hores de suport 
lingüístic. Pel 

SI 5 
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departament de Castellà proper curs seran 5 
hores setmanals 

        
 
 
 
 
 
 

3. Investigació, 
innovació i 
formació 

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 Fomentar la 
protecció del 
professorat i 
alumnat. 
Millorar 
l’equipament de 
robòtica del 
departament de 
Tecnologia 
 

SI 5 

Document elaborat Elaborar un Pla 
d'investigació i 
innovació docent 

Projecte de Física i 
química: Mariestany 
Projectes a 1r d’ESO 

Crear un equip de 
feina de projectes a 
2n d’ESO. 
Continuar amb el 
projecte Maristany. 

SI 5 

3.2 Motivar i 
facilitar la 

formació del 
professorat 

Número de 
professorats que 
sol·liciten permís 
de participació. 
Mínim 35% 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, Metodologia 
per projectes i primers 
auxilis 

S’ha participat en la 
formació de: 
-Metodologia per 
projectes. 
- Avaluació. 
- Primers auxilis. 
 
Professorat 
participant: 40% del 
claustre 

 

Prioritzar la 
formació del 
professorat en el 
centre sobre els 
eixos: 
- Millora de la 
convivència, 
competències 
personals i gestió 
emocional. 
- Integració de les 
Tecnologies de 
l'Aprenentatge, 
Informació i 
Comunicació. 

SI 5 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre 
d'ambientalitzacions: 
Mínim 3 

Ambientalització del 
centre segons les 
activitats previstes 

- Nadal 
- Sant Antoni 
- Dia del llibre 
- Projectes 
- Fira de la 

ciència 

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

SI 5 
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4. Projecció 
interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Promoure 
entre la 

comunitat 
educativa el 
sentiment de 
pertinència al 

centre 

- Fira d’FP 
- Dia de la Pau 
- Exposició 

Ramon Lllull 
- Dia de la Pau. 
- Activitats de 

Plàstica. 
- Exposicions 

de Biologia 
Nombre mínim: 2 Dinars de convivència S'han realitzat: 5 

dinars de convivència 
del professorat, 1 dinar 
de delegats, 
mediadors i ajudants 
ambientals 

Continuar amb les 
activitats lúdiques 
de convivència. 

SI 5 

Número de 
participacions 
mínimes: 3 

Participació de 
l'AMIPA a les 
activitats del centre 

L'AMIPA del centre no 
ha participat en cap 
activitat al centre, 
malgrat els intents de 
reactivar-la 

Fomentar la 
reactivació de 
l'AMIPA 

NO 3 

Número de 
reunions mínimes:3 

Reunions de l'equip 
directiu amb l'AMIPA 

Durant tot el curs 
escolar: 3 

Ajudar a la nova 
junta directiva en la 
participació en la 
vida del centre i en 
el Consell Escolar 

SI 5 

Activitats mínimes 
3 

Activitats amb la 
Junta de delegats 

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

SI 5 

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

Viatge d'estudis a 
Praga dels alumnes de 
4t d'ESO i 1r de 
Batxillerat. 
 

Valorar realitzar el 
viatge d'estudis 
només pels 
alumnes de 4t 
d'ESO i de 2n de 
Batxillerat. 

SI 5 

Mínim 1 Viatge curricular als 
Pirineus pels alumnes 
de Batxillerat que 
cursen Biologia. 

Viatge als Pirineus 
dels alumnes de 1r de 
Batxillerat que cursen 
la matèria de Biologia. 

Les dades del 
viatge no haurien 
de coincidir dins el 
mateix trimestre 
que el viatge 

SI 5 
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Organitza el dpt de 
Biologia i geologia  

d'estudis 

Mínima 1 Festa de graduació Dues graduacions: 
una per ESO i altra per 
post obligatòria 

Informar als 
alumnes de post 
obligatòria, a 
principi de curs, de 
la data aproximada 
de la festa de 
graduació. 
Participació dels 
equips docents en 
l'organització de 
l'esdeveniment 

SI 5 

Mínim d'activitats 3 Dinamitzar activitats 
conjuntes entre 
departaments 

Una per trimestre ja 
que la metodologia per 
projectes ha fet de 
dinamitzador 
d'aquestes activitats 
conjuntes 

 SI 5 

Pla d'acció tutorial 
Activitats 
realitzades. Mínim 
4 

Educació en salut, 
alimentació valors 
ètics- cívics i 
ambientals 

Realitzades segons 
calendari d'orientació 

Revisar el Pla 
d'acció tutorial el 
primer trimestre del 
proper curs escolar 

SI 5 

Mínim 2 Activitats culturals i 
esportives 
SUMA’T de vela al 
Club Nàutic de 
Pollença per alumnes 
d’ESO 

S'ha participat en: 
Ironman Alcúdia 
Mitja marató d'Alcúdia 
Suma't de vela 
Diada de natació 
S'ha organitzat una 
carrera solidària contra 
la Fam, però no s'ha 
duit a terme per la 
mala organització de 
l'entitat que la 
promovia 
 

Millorar la 
coordinació amb 
l’ajuntament i altres 
entitats sense ànim 
de lucre. 
 

SI 5 

        
 
 

 
 

Nova plana web Actualització de la 
plana web del centre 

S'ha millorar la imatge 
i la utilitat de la plana 
web, així com la 

Eliminar els usuaris 
genèrics i crear 
usuaris 

SI 5 
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5. Projecció 
externa 

 
 
 
 

5.1 Potenciar el 
centre cap 
l'exterior 

afavorint la 
participació dels 

agents 
econòmics i 

social 

intranet del centre ha 
estat substituïda per 
les eines de GOOGLE 
(Drive, correu 
electrònic, Classroom)  

personalitzats per 
professorat i 
alumnat. 

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

Desenvolupament del 
programa Erasmus + 

Entitats de Finlàndia, 
Suècia, Itàlia 

Cercar socis a 
Alemanya, França i 
Regne Unit 

SI 5 

Número d'actes 
organitzats. Mínim 
3 

Organització de 
portes obertes 

Portes obertes 
realitzades: 
- En quin país es viu 
millor. 
- Fira de la ciència. 
- Fira d'FP 
- Alumnes de les 
escoles adscrites. 
- Pares i mares 
d'alumnes de les 
escoles adscrites (6è 
primària), batxillerat (4t 
d'ESO) de pares i 
mares del nostre 
centre i una altra pels 
dels altres centres. 
- Concert de Nadal. 
- Concert de Pel·lícula 

Organitzar les 
portes obertes 
abans de Setmana 
Santa 

SI 5 

Participació mínima 
1 

Participació de 
l'ajuntament i 
representants 
empresarials al 
consell escolar del 
centre 

S'ha comptat amb la 
participació del 
representant de 
l'Ajuntament i per 
primera vegada de 
l'Associació hotelera 
d'Alcúdia 

Aconseguir que la 
participació del 
representant de 
l'ajuntament sigui 
més freqüent. 
 

SI 5 

Activitats mínimes 
1 

Activitats per a pares i 
mares de caire 
cultural 

- Concert de Pel·lícula  SI 5 

Grups mínims 3 
Idioma: anglès 

Extensió de l'Escola 
oficial d'idiomes 

6 grups d'anglès Continuar amb 
l'oferta d'anglès i 
promoure iniciar la 
d'alemany 

SI 5 
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Mínim 1 Trobada amb 
empresaris 
col·laboradors amb 
els cicles formatius 

1 al mes de gener 
2017 

Realitzar una 
trobada amb 
empresaris 
col·laboradors 
d'FCT o FP Dual 

  

Actes mínims: 3 25è aniversari de la 
creació del centre 

- Acte central 
desembre 2016 
- Dinar d'empresaris 
- Taula rodona d'antics 
alumnes 

 SI 5 

Activitats mínima:1 Viu l’Estiu 
desenvolupat pel 
l’Ajuntament d’Alcúdia 
al nostre centre 

Es tornarà a oferir als 
mesos de juliol i agost 
2017 

Establir amb el 
Patronat d'esports 
els criteris mínim 
de col·laboració 

SI 5 

Activitat mínima: 1 Escola de Ball. 
Ajuntament Alcúdia 

Dilluns, dimecres i 
divendres durant tot el 
curs en torn 
d’horabaixa 

Canviar l'entrada dels 
participants per l'entrada 
principal del centre. 
Millorar la neteja de les 
instal·lacions per part de 
l'Ajuntament 

SI 5 

    
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Gestió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Optimitzar els 
recursos 

educatius del 
centre 

Document dels 
Macro processos: 
MP01 (Oferta 
educativa, 
matriculació i 
horaris) MP07 
(Gestió de 
recursos, compres i 
proveïdors) i MP08 
(Prestació de 
serveis) 

Disseny dels macro 
processos: MP01, 
MP07 i MP08 

S'han dissenyar els 
macro processos: 
MP01, MP07 i MP08 

Implementació al 
curs 2017/2018 

SI 5 

Processos a auditar 
Mínim: 8 

Auditoria externa de 
tots els processos 
dels Macro 
processos: MP01, 
MP02 i MP06 

S'havia previst 
l'auditoria els dies12, 
19 i 26 de maig de 
2017, però la 
Conselleria ha decidit 
no fer auditories. 

Participar en les 
jornades de qualitat 
i establir les noves 
línies d'actuació 

SI 5 

Document del 
procés PR0301 

Actualització del 
procés PR0301 amb 

S'ha actualitzat el 
document. 

Obtenir les dades 
del % d'unitat 

SI 5 
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(seguiment i 
mesura de cursos) 

el document d’anàlisi 
de resultats 
acadèmics 

realitzades sobre 
les programades 

Enquesta de 
valoració 

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

S'ha realitzat 
l'evacuació del centre 
sense cap fet 
ressenyable al mes 
d'octubre de 2017 

Realitzar el 
simulacre 
d'evacuació del 
centre abans que 
els alumnes dels 
cicles formatius 
d'Hoteleria vagin a 
l'hotel 

SI 5 

Adquisició mínima 
3 

Adquisició de 
projectors 

S'han  adquirit 3 
projectors 

Instal·lació dels 
projectors adquirits 
a les aules que no 
disposen. 
Millorar la xarxa wifi 

SI 5 

Actuacions 
mínimes 4 

Millora dels 
laboratoris, tecnologia 
i tallers 

Al llarg del curs 
escolar 

Millorar el 
departament de 
Tecnologia amb 
l'apartat de 
robòtica. 
Canvi d'armaris a 
laboratori de 
química 
Dotar el laboratori 
de física 

SI 5 

100% del 
professorat  i del 
personal 
administratiu al 
Gestib i Fitxes i del 
60% al Google 
apps 

Seguiment d’utilització 
dels programes de 
gestió docent 
GESTIB, FITXES i 
Google Apps 

Al llarg del curs 
escolar 

Organitzar una 
jornada al mes de 
setembre 
d’utilització del 
GESTIB, programa 
de fitxes i Google 
apps com a eina 
docent  
El primers dies de 
curs ha d’estar 
actualitzat cada un 
dels cursos que 
utilitzen el Moodle 

SI 5 



IES ALCÚDIA 
MEMÒRIA 2016-2017 

26

Canonades d’aigua 
dels serveis de 
protecció del centre 

Reparar les fuites 
d’aigua de les 
canonades del servei 
de protecció del 
centre 

Al mes de juliol de 
2017 es reparen les 
canonades 

 SI 5 

Mínim 2 
comunicats 

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

S'ha aconseguit la 
licitació per via 
d'urgència de la 
reparació de les 
taulades, façana i 
escales de sortida del 
centre. 

Seguiment durant 
el proper curs de la 
realització de les 
obres 

EN 
PROCÉS 

5 

Contractació Contractació i 
realització de l'OCA 
del centre 

S'ha realitzat l'OCA del 
centre i s'han reparar 
les deficiències greus 
que eren competència 
del centre  

IBISEC: ha de 
reparar les 
deficiències greus 
observades a 
l'OCA que són de 
la seva 
competència 

EN 
PROCÉS 

5 

Habilitació de 
l'espai 

Habilitar un pàrquing 
de bicicletes 

S'ha destinat una part 
del pàrquing de 
professors pels 
alumnes que venen 
amb bicicleta i a 
l'entrada del centre 
pels professors 

L'Ajuntament s'ha 
compromès a la 
seva adequació. 
Millorar les 
instal·lacions del 
saló d'actes. 

EN 
PROCÈS 

4 

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 

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

 SI 5 

Actuacions 
Mínimes 2 

Fomentar la signatura 
d'un conveni de 
col·laboració entre la 
conselleria i 

S'han realitzat 
peticions a 
l'Ajuntament i a la 
Conselleria 
d'Educació. 

Continuar amb el 
foment de la 
signatura del 
conveni de 
construcció de les 

SI 5 
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l'ajuntament que 
permeti aconseguir 
les instal·lacions 
necessàries pel dpt. 
d'Hoteleria i turisme 

Reunió amb el  Batle 
per part de la direcció 
del centre. 
Reunió amb el Batle 
per part del 
departament 
d'Hoteleria i turisme 

instal·lacions del 
departament 
d'Hoteleria i turisme 
i posteriorment 
sigui un centre 
integrat d'FP 

Actuacions a 
realitzar mínimes: 2 

Millora de les 
instal·lacions de la 
biblioteca 

Adquisició de cadires i 
llibres per a la 
biblioteca 

Afavorir la 
coordinació de les 
activitats pròpies de 
la biblioteca del 
centre 

SI 5 

        



 
 
 

4. MEMÒRIA DE CONVIVÈNCIA 
 
 
 
Aquest curs escolar la Memòria de convivència s'ha implementat utilitzant el 
GESTIB, per la qual cosa, no es pot adjuntar a la Memòria final de curs 
d'altres anys. 
 
No obstant, s'adjunta la següent taula on es pot comprovar com ha millorat la 
convivència al centre els darrers cursos acadèmics. 

 

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 

CURS 16/17 3 1 0 1 0 1 0 

COMENTARI S'han disminuït els expedients disciplinaris de 19 al curs 13/14 a 6 al curs 16/17, dels quals 
2  han estat resolts per conformitat, per la qual cosa,  ha hagut 4 expedients. 
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Sancions greus per nivell educatius i per trimestres: 
 
 

 
1Ava 2Ava 3Ava 

 
SANCIONS SANCIONS SANCIONS 

1ESOA 36 29 32 
1ESOB 30 21 21 
1ESOC 12 31 29 
GLOBAL 1rESO 26 27 27 
2ESOA 24 5 5 
2ESOB 7 10 7 
2ESOC 37 40 19 
1r PMAR 8 2 3 
ALTER 4 7 5 
GLOBAL 
2nESO 16 12,8 7,8 
3ESOA 7 6 4 
3ESOB 6 5 5 
3ESOC 1 10 3 
2n PMAR 16 6 2 
GLOBAL 3rESO 7,5 6,75 3,5 
4ESOA 2 5 3 
4ESOB 2 1 2 
GLOBAL 4tESO 2 3 2,5 
 
 
 
 

 
1Ava 2Ava 3Ava 

 
SANCIONS SANCIONS SANCIONS 

1r BATX A 0 0 0 
1r BATX B 0 0 0 
1r BATX C 1 0 0 
GLOBAL 1r BATX 0,33 0 0 
2n BATX A 0 0 1 
2n BATX B 0 0 0 
2n BATX C 0 0 0 
GLOBAL 2n 
BATX 0 0 0,33 
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1Ava 2Ava 3Ava 

 
SANCIONS SANCIONS SANCIONS 

1r FPB 52 15 6 
2n FPB 14 6 5 
GLOBAL FPB 33 10,5 5,5 
1r GM CUINA 0 0 0 
1r GM SERVEIS 3 1 0 
1r GM GESTIÓ ADMVA 0 0 0 
1r GM CUINA DUAL 0 0 0 
1r GM SERVEIS DUAL 0 0 0 
1r GM GESTIÓ ADMVA 
DUAL 0 0 0 

GLOBAL 1r GRAU MITJÀ 0,5 0,17 0 
2n GM CUINA 1 0 0 
2n GM SERVEIS 0 0 0 
2n GM GESTIÓ ADMVA 0 0 0 
2n GM CUINA DUAL 0 0 0 
2n GM SERVEIS DUAL 0 0 0 
2n GM GESTIÓ ADMVA 
DUAL 0 0 0 

GLOBAL 2n GRAU MITJÀ 0,17 0 0 
1r GS GESTIÓ ALLOTJA 0 0 0 
1r GS ADMINISTRACIÓ 0 0 0 
GLOBAL 1r GRAU 
SUPERIOR 0 0 0 

2n GS GESTIÓ ALLOTJA 0 0 0 
2n GS ADMINISTRACIÓ 0 0 0 
GLOBAL 2n GRAU 
SUPERIOR 0 0 0 
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4. Propostes de millora 
 
 
 
 
Són sis els àmbits d’actuació o àrees crítiques sobre els que s’ha de 
desenvolupar  el Pla d’actuació del centre i les seves propostes de millora i 
posteriorment incloure aquests a la Programació General Anual pel curs 
2017/2018: 
 

- Èxit escolar: 
 
Coordinar els departaments de les àrees instrumentals (Llengua i literatura castellana, Llengua i literatura 
catalana, Matemàtiques i Anglès) amb els tutors de 6è de primària de les escoles adscrites. 
L’anàlisi i valoració dels resultats acadèmics han de ser més ràpid, així com del seguiment dels acords per 
part dels departaments i equips docents. Elaborar un document per cada una de les avaluacions. 
Informació personal de cada un dels alumnes al DRIVE, això permetrà als nous tutors un coneixement a 
principi de curs dels comentaris que sobre cada un dels alumnes va fer el tutor del curs anterior. 
Revisar el Pla d'acció tutorial. 
Crear la coordinació d’èxit escolar: seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes 
repetidors i d’aquells en risc d’abandonament escolar. 
Formació del professorat en Convivència i cohesió i en les TIC a l’aula. 
Mantenir dins el possible al professorat que ha estat tutor pel proper curs i prioritzar les tutories entre el 
professorat amb destinació definitiva al centre. 
S’implantarà la metodologia per projectes a 2n d’ESO i metodologia globalitzada a FP BÀSICA. 
Ampliar les beques Erasmus+ a professorat i alumnat d’ESO. 
Programa EOIES: Avaluar a principi del proper curs el nivell dels alumnes de 4t d’ESO i 1r Batxiller i 
analitzar l'adequació del nivell o nivells a demanar. Correcció conjunta amb l’EOI de les proves finals d'aquet 
programa. Assignar 1 hora lectiva de coordinació i 1 hora complementaria a cada una de les persones 
implicades del departament de Llengües estrangeres. 
Disminuir les faltes d'assistència sense justificar i aplicar els protocols d'absentisme escolar, així com totes 
les accions preventives necessàries aplicant l'establer al ROF del centre. 
Revisar el procés de Mediació i cohesió escolar. 
Aprovació i aplicació dins el primer trimestre del proper curs d'alguns aspectes de la concreció curricular a 
l'ESO. 
Continuar amb la mateixa oferta de Certificats de professional per alumnes que han abandonat o estan en 
risc d’abandonament escolar. 
Incloure el seguiment dels alumnes repetidors dins el programa d’Èxit escolar. Destinar hores de 
coordinació per desenvolupar aquest programa. 
Crear un grup més de 1r d'ESO, desdoblar les matèries comuns a 4t d'ESO i oferir alguns grups més 
d'específiques a Batxillers amb recursos pròpis. 
Reunions trimestrals entre l’orientadora i serveis socials per fer els seguiment dels alumnes participants al 
programa ALTER. Valorar la permanència de 2 cursos escolars en alguns casos. 
Fer difusió entre l'alumnat del Servei de Consulta Jove organitzat entre el nostre centre i el Servei de Salut. 
Sol·licitar a la Direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat la mateixa temporalitat 
que els cicles formatius d’Hoteleria i turisme, és a dir, concentrar el treball efectiu durant la temporada 
turística. 
Continua amb la matrícula gratuïta als alumnes amb millor expedient acadèmic. 
Comptar amb la participació d’un equip d’arquitectes que juntament amb els grup d’alumnes d’ESO i 
professorat remodelin els espais del pati. 
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- Atenció a la diversitat: 
 
Reunió a principi de curs amb els equips docents per explicar el procediment de les ACS i les ACNS, així 
com quina tipologia d’alumnat haurà a cada grup. Millorar l’intercanvio d’informació sobre alumnat NESE a 
principi de curs entre el Departament d’orientació i l’equip docent. 
Revisar mensualment les ACIS i ACNS 
Millorar l’anàlisi de resultats acadèmics i la presa de mesures correctores a aplicar des de la primera 
avaluació, sobre tot a PMAR. 
La intervenció de les PT i AL es farà aplicant l’aula inclusiva (dins l’aula-grup). 
Continuïtat, dins el possible del mateix tutor/a pel proper curs i prioritzar la tutoria entre el professorat amb 
destinació definitiva al centre. Als grups de PMAR  els tutors seran dels àmbits. 
Revisar el PIE i el Programa d'Atenció a la diversitat al proper curs escolar. 
Dins el mes de setembre fer una tutoria conjunta amb els pares i mares de cada grup, en especial atenció 
als pares i mares de l'alumnat NESE. 
Fer difusió de les enquestes de satisfacció entre els pares i mares, ja que hagut molt baixa participació. 
Valorar l’aplicació i efectivitat del nou ROF. 
Treballar a nivell de tutoria les funcions dels delegats. 
Elecció d’ entre el membres de la Junta de delegat un representant dels alumnes en el consell escolar, ja 
que no tenim associació d’alumnes. 
Nomenar un coordinador de mediació i establir un pla de formació de mediadors. 
Establir una reunió prèvia entre l'orientadora i les escoles de primària al segon trimestre del proper curs, 
d'aquesta manera es pot anar treballant les diferents característiques del futur alumnat. 
Alumnat nouvingut: La Conselleria ens ha disminuït les hores de suport lingüístic. Pel proper curs seran 5 
hores setmanals, per la qual cosa, es fa imprescindible continuar comptant amb el suport de l'Ajuntament 
d'Alcúdia. 
Seguiment de l'alumnat repetidor i la idoneïtat del nostre alumnat. 
Continuar amb la tasca de detecció d'alumnat NESE que no venien diagnosticat des de les escoles de 
primària. 
Valorar la idoneïtat de l'alumnat proposat als programes de PMAR i FP BÀSICA. 
Promoure que l’’Ajuntament d’Alcúdia creï un Servei de Psicologia pels nostres alumnes amb una 
intervenció mínima d’un dia al nostre centre. 
  
 
 
 
 
 
 

- Investigació, innovació i formació: 
 
Fomentar la protecció del professorat i alumnat als laboratoris i taller de tecnologia com a passa prèvia a la 
investigació i la innovació. 
Millorar l’equipament de robòtica del departament de Tecnologia. 
Crear un equip de feina de projectes a 2n d’ESO. 
Continuar amb el projecte Maristany. 
Prioritzar la formació del professorat en el centre sobre els eixos: 
- Millora de la convivència, competències personals i gestió emocional. 
- Integració de les Tecnologies de l'Aprenentatge, Informació i Comunicació. 
Dotar al professorat de plàstica amb 2 hores complementàries o 2 lectives, segons disponibilitat, per 
realitzar activitats d'innovació i ambientalització del centre. 
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- Projecció interna: 
 

Continuar amb les activitats lúdiques de convivència. 
Fomentar la reactivació de l'AMIPA.  
Ajudar a la nova junta directiva de l'AMIPA en la participació en la vida del centre i en el Consell Escolar. 
Reunions per coordinar les actuacions de la Junta de delegats i col·laboracions en relació al centre. 
Valorar realitzar el viatge d'estudis només pels alumnes de 4t d'ESO i de 2n de Batxillerat. 
Les dades de la resta de viatges curriculars o no, no haurien de coincidir dins el mateix trimestre que el 
viatge d'estudis, ni a la setmana de les proves d'avaluació final. 
Informar als alumnes de post obligatòria, a principi de curs, de la data aproximada de la festa de graduació. 
Participació dels equips docents en l'organització de l'esdeveniment. 
Dinamitzar activitats conjuntes entre departaments, sobre tot afavorida per la metodologia per projectes o 
globalitzada. 
Revisar el Pla d'acció tutorial el primer trimestre del proper curs escolar. 
Millorar la coordinació amb l’ajuntament i altres entitats sense ànim de lucre amb la finalitat d'organitzar 
activitats culturals. 
Cursa solidària o activitat semblant amb fins socials. 
 
 
 
 

- Projecció externa: 
 
Millorar la presentació de la plana web del centre, així com la seva funcionalitat. Eliminar els usuaris 
genèrics i crear usuaris personalitzats per professorat i alumnat. 
Cercar socis a Alemanya, França i Regne Unit pel desenvolupament del Programa ERASMUS + 
Organitzar les portes obertes de promoció extern del centre abans de Setmana Santa. 
Aconseguir que la participació del representant de l'ajuntament al Consell escolar sigui més freqüent. 
Activitats per a pares i mares de caire cultural i de comunicació dels diferents projectes desenvolupats pels 
alumnes de 1r i 2n d'ESO. 
Continuar amb l'oferta d'anglès i promoure iniciar la d'alemany a l'ESCOLA OFICIAL D'IDOMES del nostre 
centre. 
Realitzar una trobada amb empresaris col·laboradors d'FCT o FP Dual. 
Establir amb el Patronat d'esports els criteris mínim de col·laboració al programa VIU L'ESTIU. 
Continuar amb la col·laboració amb l'ajuntament pel desenvolupament d'activitats extraescolars al nostre 
centre en horari d'horabaixa i Canviar l'entrada dels participants per l'entrada principal del centre. 
Millorar la neteja de les instal·lacions per part de l'Ajuntament. 
Instal·lar un rètol amb el nom del centre a la part central del pati. 
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- Gestió: 
 
Implementar els Macro processos: MP01 (Oferta educativa, matriculació i horaris) MP07 (Gestió de 
recursos, compres i proveïdors) i MP08 (Prestació de serveis). 
Actualització del procés PR0301 amb el document d’anàlisi de resultats acadèmics. 
Realitzar el simulacre d'evacuació del centre abans que els alumnes dels cicles formatius d'Hoteleria vagin a 
l'hotel. 
Eliminar els usuaris genèrics i crear usuaris personalitzats per professorat i alumnat per poder accedir als 
diferents ordinadors i aplicatius del centre. 
Instal·lació dels projectors adquirits a les aules que no disposen. 
Millorar la xarxa wifi. 
Organitzar una jornada al mes de setembre d’utilització del GESTIB, programa de fitxes i Google apps com 
a eina docent  
El primers dies de curs ha d’estar actualitzat cada un dels cursos que utilitzen el Moodle 
Millorar el departament de Tecnologia amb l'apartat de robòtica. 
Canvi d'armaris a laboratori de química. 
Dotar el laboratori de física amb l'equipament necessari pel desenvolupament de les classes. 
Comprar un parell de prestatgeries pel material didàctic del departament de Llengües estrangeres. 
Afavorir la coordinació de les activitats pròpies de la biblioteca del centre 
Reparar les fuites d’aigua de les canonades del servei de protecció del centre. 
Seguiment durant el proper curs de la realització de les obres que ha licitat IBISEC de reparació de les 
taulades, façana i escala de la sortida d'emergència. 
IBISEC: ha de reparar les deficiències greus observades a l'OCA que són de la seva competència. 
L'Ajuntament s'ha compromès a la adequació de part del pàrquing de professors com a pàrquing de 
bicicletes per alumnes. A l'entrada del centre s'habilitarà un pàrquing de bicicletes per al professorat. 
Millorar les instal·lacions del saló d'actes. 
Continuar amb el foment de la signatura del conveni de construcció de les instal·lacions del departament 
d'Hoteleria i turisme i posteriorment sigui un centre integrat d'FP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. 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 es fan  5     18 OK 

 

1r trimestre: Es realitza la festa d’aniversari de 25 anys del centre on es realitza el concert de Nadal i amb la visita d’antics professors. També es fa un concert 
de Nadal (alumnes de música) per als pares i pels professors del centre. 
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2n trimestre: Es realitza una taula rodona per part d’antics alumnes i professors del centre. També es fa l’exposició dels projectes de 1r d’ESO, amb la visita 
dels alumnes de Sa Porta des Moll, s’Albufera i dels pares del alumnes de 1r d’ESO. Es fan dues jornades de portes obertes dels cicles formatius, una en el centre i 
l’altre a l´hotel. També es reparteixen tríptics amb informació sobre els cicles formatius que es realitzen en el centre. 

3r trimestre: Durant el curs es realitzen tres erasmus. En el tercer trimestre es realitzen dues jornades de difusió del primer de Batxillerat, una pels alumnes de 
4rt d’ESO de l’IES Port d’Alcúdia i una pels alumnes de 4rt de Nostra Senyora de la Consolació. També es fan 4 activitats de difusió per a 1r d’ESO pels alumnes i 
pares de sisè de les escoles adscrites i una jornada d’orientació per a pares i alumnes de 3r d’ESO del nostre centre. 

Es fan també dues festes de graduació, una pels alumnes 4rt d’ESO i l’altre pels alumnes que finalitzen els estudis postobligatoris.  

Durant el mes de Juny també es fa un concert de música a l’Auditori de Bandes Sonores per part dels alumnes d’ESO que cursen l’assignatura de música. 

 

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  

- Nombre de reclamacions o queixes fetes per pares 
o alumnes durant el procés de matriculació. 

10 0 OK 0 OK   

1r trimestre: Durant el primer trimestre no hi ha hagut alumnes nouvinguts. Tots s’han matriculat dins el termini habitual. Tampoc no hi ha hagut incidències en 
el procés ni cap reclamació. 

2n trimestre: Durant el segon trimestre s'han matriculat dos alumnes en el nivell d'ESO: un a segon i un a tercer. De Grau Mitjà s'ha matriculat un alumne i de 
grau superior se n'han matriculat dos per a fer les FCT's. No hi ha hagut cap incidència en el procés. 

3r trimestre: Durant el tercer trimestre s'han matriculat dos alumnes en el nivell d'ESO: un a segon i un a tercer. També es realitzen les prematrícules dels 
alumnes del nostre centre. 
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ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

 

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  7,52     

1r trimestre: El resultat de l'enquesta d'Acollida és satisfactori, per damunt del nostre objectiu. La pregunta menys valorada ha esta la 3 (T'ha servit la 
informació que t'han donat els diferents membres del centre?) amb una puntuació de 6,6. 

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 que ve són: 

• Intentar millorar les instal·lacions: persianes de les aules, ordinadors de les aules, banys, etc.. 
• Els alumnes de Batxillerat es queixen de la distribució dels esplais. Es revisarà per al curs que ve. 
• S'intentarà donar millor la informació als alumnes de les optatives a principi de curs. El gran nombre d'optatives que es poden triar amb la nova llei, fa que a 

4rt d'ESO i a primer de Batxillerat es compliquin els horaris. El tutor ha d'estar ben informat de totes les connexions per a que pugui explicar a cada nin on 
ha d'anar cada hora. 

S'ha de dir també que hi ha molts alumnes que estan molt contents i que pensen que no s'ha de millorar res. 
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• PR0202 PROGRAMACIÓ 

 
INDICADOR OBJECTIU RESULTATS I 

COMENTARI 1R TRIM  
RESULTATS I 

COMENTARI 2N TRIM  
RESULTATS I 

COMENTARI 3R 
TRIM  

% de programacions que es lliuren a temps 80 % 90 % Ok    % 

% d’unitats didàctiques impartides de les 
programades 

80%       

% de memòries que es lliuren a tems 80 %       

 

1r trimestre: Durant el mes de Setembre i Octubre els Caps de Departament lliuren les Programacions Didàctiques realitzades segons el model inclòs en el 
procés. El resultat del 90 % és degut a que hi ha un departament amb molts de professors nous i necessitaren un poc més de temps per a acabar la programació.  

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: 

Els caps de departament ja estan familiaritzats amb el drive que hem començat a utilitzar en aquest curs 16_17 i han penjat les programacions i la memòria en la 
carpeta que els hi correspon i han utilitzat un model conjunt a tot el centre. 
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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  

% de professors que emplenen les programacions 
d'aula. 

90 % 20 %      

 

1r trimestre: Durant aquest primer trimestre els professors van realitzant les programacions d’aula de les diferents assignatures del departament. Aquest primer 
trimestre només han estat registrades un 20 % de les programacions d’aula. Possiblement el professorat les va realitzant però no les penja dins la carpeta de 
registres del drive. Es comentarà a la propera CCP i es recordarà al professorat on s’han de penjar les programacions d’aula. 

2n trimestre: El professorat dels diferents departaments segueixen realitzant les programacions d'aula i les van penjant en el Drive. A la passada CCP se va 
recordar al professorat que anassin penjant les programacions d'aula. Així i tot encara hi ha professors que no ho fan. 

3r trimestre: El professorat dels diferents departaments segueixen realitzant les programacions d'aula i les van penjant en el Drive. 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

En acabar el curs es revisaran les programacions d’aula registrades i en el mes de setembre es recordarà a una CCP de la necessitat de que estiguin totes 
actualitzades. 
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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 de la primera avaluació apareixen en el model MD030102. 

-En els grups d’ESO el % d’alumnes amb 0, 1 o 2 assignatures suspeses ha estat menor del 50 % en els grups de 1r d’ESO B (44,4 %), 1r ESO C (40,74 %), 2n 
d’ESO C ( 46 %), 1r PMAR (33,3 %), 3r ESO A (35 %), 3r ESO B (42,85 %) , 3r ESO C (45 %) i 4rt ESO A (42,42 %). Els grups de 1r d’ESO són molt nombrosos, 
tenen un nivell baix i pocs hàbits de feina i estudi. 

El grup de 2n d’ESO C en general té una falta d’hàbits d’estudi i mal comportament. El mateix passa amb el grup de 1r de PMAR. 

Els grups de 3r d’ESO estan formats per alumnes en general amb manca d’hàbits d’estudi, poc feiners i amb comportament millorable. 

El grup de 4rt d’ESO A te resultats baixos perquè hi ha alumnes que venen de 2n de PMAR i també molts d’alumnes repetidors. 

Amb tots aquests grups es faran reunions d’equip docent per a consensuar actuacions per a intentar millorar es resultats. 

 

-En Batxillerat els % d’alumnes amb amb 0, 1 o 2 assignatures suspeses ha estat menor del 50 % en els grups de 1r de Batx B (35 %) i 1r de Batx C (45 %). 

Els alumnes d’aquests grups fan molt poca feina, tenen moltes faltes d’assistència i, en general, no aprofiten les classes. 
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-En la part de Cicles Formatius i FPb es cursos que no assoleixen el nostre objectiu són: 1r FPB (40 %), 1r GM Serveis (41 %), 1r Gestió Administrativa Dual (35, 
71 %) i 2n GS Administració (38, 46 %). 

En el grup de Fpb hi havia 4 alumnes molt distorsionadors que s’han donat de baixa. Els alumnes en general també són poc feiners. 

En el grup de 1r de Serveis hi ha matriculats bastants alumnes que no volien estudiar aquest cicle i els resultats no han estat bons. 

En el grup de 2n de gestió administrativa, molts alumnes fan feina i tenen faltes d’assistència lo que baixa els resultats. 

En el grup de dual els alumnes també haurien de fer molta més feina. 

 

2n trimestre: Els resultats de la segona avaluació apareixen en el model MD030102. En general, en quasi tots els cursos, els resultats han millorat respecte a 
la primera avaluació. Analitzarem curs per curs: 

-En els grups d’ESO el % d’alumnes amb 0, 1 o 2 assignatures suspeses ha estat menor del 50 % en els grups de: 1r d’ESO C (44,4 %). 3r ESO C (47,61 %) i 4rt 
ESO A (50 %). 

 

Els resultat són molt millors que en el primer trimestre, degut a que s’han fet distintes actuacions a nivell d’Equip directiu i Equips Docents. Encara tenim tres grups 
molt fluixos en quant a resultats, que són 1r ESO C que té molt alumnes distorsionadors i és un grup molt poc feiner. El grup de 3r ESO C té manca d’ hàbits 
d’estudi i el 4rt d’ESO A té molt alumnes que provenen de 2n de PMAR i molts alumnes repetidors, encara que també s’ha de dir que els resultats han millorat en un 
8 %.  

 

-En Batxillerat els % d’alumnes amb amb 0, 1 o 2 assignatures suspeses ha estat major del 50 % en tots els grups. El grup de 1r de batxillerat B ha millorat, ha 
passat del 37,5 % al 50 % i el grup de 1r de batxillerat c ha passat del 45 % al 66,66 %. Aquests resultats encara poden millorar de cara al tercer trimestre. Hi ha 
bastants alumnes poc feiners i amb moltes faltes d'assistència no justificades. 

 

-En la part de Cicles Formatius i FPb es cursos que no assoleixen el nostre objectiu són: 1r de FPB amb un 42,85 % i 2n de Grau Mitja de Serveis de FP Dual 
amb un 33,33 %.  
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El grup de 1r de Serveis ha millorat molt. Ha passat d'un 41 % a un 70 ,59 %. 

El curs de 2n de Gestió administrativa també ha millorat molt, passant d'un 38,76 % a un 92,31 %. 

Els grups que no arriben al 50% tenen alumnes molt poc feiners i amb moltes faltes d'assistència. 

 

Em general, de cara al tercer trimestre es faran actuacions a fi de millorar encara més tots aquests resultats. 

3r trimestre: Els resultats de la avaluació ordinària apareixen en el model MD030102. En general, en quasi tots els cursos, els resultats han millorat respecte a 
la segona avaluació, o, al manco, s’han mantingut. Analitzarem curs per curs: 

-En els grups d’ESO el % d’alumnes amb 0, 1 o 2 assignatures suspeses ha estat menor del 50 % en els grups de: 1r PMAR (46,6 %). 3r ESO C (47,61 %) i 4rt 
ESO A (43,75 %). 

 

-En Batxillerat els % d’alumnes amb amb 0, 1 o 2 assignatures suspeses ha estat major del 50 % en tots els grups.  

 

-En la part de Cicles Formatius i FPb es cursos que no assoleixen el nostre objectiu són: 2n de Grau Mitja de Serveis de FP Dual amb un 16,66 % %.  

 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

En el primer trimestre es faran reunions d’equip docent de la major part dels grups d’ ESO i FP bàsica. També es realitzaran reunions individuals amb els pares dels 
alumnes que faci més falta. 

També durant el segon trimestre s’ha anat realitzant equips docents de tots els grups de la ESO a fi de millorar els resultats.  
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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 i on està previst treballar utilitzar la metodologia per projectes, concretament a 1r d’ESO es realitzaran 
6 hores i a 2n d’ESO seran 5 les dedicades al treball per projectes. 

 

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 significatives i no 

significatives registrades i documentació 

cumplimentada. 

 

100 % 

80 %  90 %    

Nombre d'entrevistes amb les famílies  1/família       
Nombre de demandes ateses 100 % 100,00% OK 100 %    

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

programes 
80 % 
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1r trimestre: Durant el primer trimestre hi ha hagut 46 demandes d'intervenció a l'orientadora. Han estat ateses al 100 %. Durant les sessions d'avaluació del 
primer trimestre es varen sol·licitar 17 demandes que l'orientadora està atenent durant aquest segon trimestre. La documentació de les Acis no ha estat del tot 
registrada pel professorat.  

2n trimestre: Durant el segon trimestre s’han registrat un 90% de les Acis. Hi ha hagut 19 demandes d'intervenció a l'orientadora, una de primer 
d'ESO, 5 de segon, 7 de tercer i 5 de quart que han estat ateses totes per l’orientadora. També s'han realitzat tots els informes pels alumnes 
dislèxics a petició de la inspectora. 

3r trimestre: Durant el tercer trimestre la orientadora ha esta realitzant els informes dels alumnes per a poder entrar als diferents programes per al 
curs 2017_2018. Entre ells hi ha 4 informes per entrar al programa d' ALTER. Per als alumnes de 1r d'ESO hi ha 4 informes per entrar al programa 
d'ALTER i 13 per PMAR. De segon d 'ESO s'han realitzat 12 informes per FPB i 1 de PMAR. En el cas d'alumnes de tercer d'ESO s'han realitzat 5 
informes per FPB i 9 per entrar a PMAR. Juntament amb la realització dels informes, la orientadora s'ha estat reunint amb els alumnes i amb les 
famílies. 

 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

Pel tema de les ACI's no registrades, es comentarà a la propera CCP i l'orientadora enviarà un missatge general a tot el professorat al gestib per a que el 
professorat se'n recordi d'emplenar i registrar les ACIS.  

Al final de cada trimestre la orientadora parla amb les persones que no han registrat les acis i la resposta és ràpida. Al final es pengen totes. 
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MP03: MESURA, ANÀLISI I MILLORA 

 

• 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: 
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ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

 

En vermell apareixen els grups que no arriben al 50 % d’alumnes amb 0, 1 o 2 matèries suspeses. En els ensenyaments postobligatoris els resultats 
són bons. Només hi ha un grup de Grau Superior de Dual que no arriba al 50 %, ja que els alumnes abandonen els estudis perquè fan feina. 

En l’ensenyament secundari, no s’arriba al 50% en els grups de 1r de PMAR (46,6 %), 3r d’ESO C ( 47, 62 %) i 4rt d’ESO A ( 43,75 %).  

De cara al curs que ve es faran actuacions a nivell de grups per a que tots els grups arribin, com a mínim a un 50 % en totes les avaluacions. 

S’ha de dir que a final de curs els resultats han estat millors que en el principi, ja que s’han anat fent actuacions en tots els grups que no arribaven al 
mínim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES ALCÚDIA 
MEMÒRIA 2016-2017 

47

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: Durant el primer trimestre s’han anat realitzant processos dels macroprocessos MP01, MP07 i MP08. Es va actualitzant el llistat de documents 
afegint els dels nous processos. Els professors van creant nous registres del curs actual. 

2n trimestre: Durant el segon trimestre s’han anat completant processos del MP07 i MP08, que se van posant en marxa a mesura que es realitzen. També s’ha 
començat a fer feina amb l’MP05. Els professors van penjant en el drive registres dels processos de tutoria, avaluació i programacions d’aula. La memòria de 
departament de final de curs també se penjarà en el drive. 

3r trimestre: Se segueixen dissenyant nous processos i es van realitzant canvis en alguns documents per demandes del professorat o d’inspecció. 

Per al curs que ve es començarà a utilitzar l’MP0801 d’activitats complementàries i extraescolars. 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 
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MP05: ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ ANUAL 

 

1r trimestre: Es realitza la PGA segons el model corresponent. 

2n trimestre:  

3r trimestre: Es realitza la memòria corresponent de final de curs. 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

Per al curs que ve s’intentarà tenir el procés PR0501 acabat. 
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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  7,11     

 

1r trimestre: El resultat de l’Enquesta ha estat satisfactori, per damunt del nostre objectiu. 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 6,22. Damunt aquest aspecte s’ha d’observar que, el curs va 
començar molt prest i el temps per a preparar les reunions de principi de curs molt just. S’intentarà donar més informació dels grups en el curs que ve. Dins els 
comentaris cal destacar que, des de l’Equip Directiu i els departaments, s’hauria de donar un poc més d’informació sobre el funcionament general del centre 
(fotocòpies, material, reserva d’aules,....). També s’intentarà per al curs que ve. 

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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• 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 1  1  1  

Total 3      OK 

 

1r trimestre: Durant el primer trimestre es realitza un curs en el centre de Metodologia per projectes. 

2n trimestre: Durant el segon trimestre es realitza un curs de Primers auxilis. 

3r trimestre: Durant aquest trimestre el director realitza el curs de Revisió de Resultats Acadèmics. 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

En aquest curs acadèmic es realitzen tres cursos de formació així com noltros havíem establert a principi de curs.  

De cara al proper curs 2017_18, l’indicador d’aquest procés passarà de 3 a 1, degut a que, segons la nova normativa que regula els cursos de 
formació en els centres, només serà possible realitzar un curset organitzat pel CEP a cada centre. 

En el cas del nostre centre, s’han fet propostes al professorat i s'ha triat la temàtica Millora de la convivència, competències personals i gestió 
emocional. Es parlarà amb el CEP i s'intentarà que les sessions del curset es concentrin en un trimestre. En el centre IES Port d'Alcúdia s'ha triat la 
temàtica Integració de les Tecnologies de l'Aprenentatge, Informació i Comunicació. Aquest curs es realitzarà un trimestre diferent al que es realitza 
en el nostre centre, el que permetrà que els professors dels dos centres del nostre municipi puguin realitzar els dos cursos. 
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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: 
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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: 

Per al curs que ve se començarà a utilitzar el PR0801 d’activitats extraescolars i s’intentarà realitzar el procés d’utilització de la Biblioteca. 
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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 50 % 

MD030702 Satisfacció general de les 
famílies 

Totes les famílies de 
l’alumnat  

50% de les famílies 5% 

MD030703 Satisfacció general del 
personal docent 

Tot el personal docent del 
centre 

90% del personal docent 69,00% 

MD030704 Satisfacció general del 
personal no docent 

Tot el personal no docent 
del centre 

90% del personal no 
docent 

75% 

MD060102 Enquesta valoració 
acollida professorat 

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

 

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

 

OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7 7,02 OK 

 

 

 

ENQUESTA SATISFACCIÓ GENERAL DE LES FAMÍLIES 

 

OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7 6,75 Propostes de milora: participació molt baixa 

 

ENQUESTA SATISFACCIÓ GENERAL DEL PERSONAL DOCENT 

 

OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7 7.47 OK 
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ENQUESTA SATISFACCIÓ GENERAL DEL PERSONAL NO DOCENT 

 

OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7 7,84 OK 

 

ENQUESTA VALORACIÓ ACOLLIDA PROFESSORAT 

 
OBJECTIU PROPOSAT MITJANA VALORACIÓ 

7 7.11 OK 

ASPECTES PENDENTS I/O PROPOSTES DE MILLORA: 

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

- El transport escolar: 2,58 (molts alumnes no han contestat la pregunta degut a que no l’utilitzen.) 

- Atenció i ajut que reps de consergeria: 2,72 

- Atenció i ajut que reps de secretaria: 3,18 

- Recursos: mobiliaris, audiovisuals, ordinadors,...: 3.04 

- Les activitats extraescolars: 3,38 

Per al curs que ve es faran les reparacions que siguin necessàries en les aules: mobiliari, portes, persianes, ordinadors,.....i també en les instal·lacions generals 
com els banys i les rajoles de les parets. 

També es revisarà l’aigua de la font, ja que els alumnes es queixen del seu mal gust. 
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Els alumnes també demanen més porteries i ampliar la zona dl pati per a jugar a futbol. També es valorarà per al curs que ve. 

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. 

En el tema de les activitats extraescolars, la valoració és baixa degut a que els alumnes voldrien fer més activitats fora del centre. 

Els alumnes del cicle formatiu de restauració demanen també que es millorin les instal·lacions i se compri més material. També es valorarà de cara al proper curs. 

 

2.Enquesta de satisfacció general del personal docent: L'objectiu proposat era un 7 i la mitjana global ha estat un 7,47. El resultat ha estat molt bo 
comparat amb el curs anterior, ja que s’ha augmentat el resultat en 0,75 punts. Així i tot, les preguntes menys valorades pel personal docent han estat: 

• Recursos disponibles per a les activitats lectives: 3,11 
• El funcionament dels equips docents: 3.30 
• Amb les mesures disciplinàries l'alumnat corregeix el seu comportament: 2,93 
• Organització i funcionament de la Biblioteca: 3.26 
• Organització de les activitats complementàries: 3.54 
• Suport de l’orientador a l’acció tutorial: 3.58 
• Pla d’acció tutorial i accions desenvolupades a la tutoria amb el grup: 3.56 
• Relació amb les famílies: 3.41 

 

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

 

Tenint en compte les propostes de millora proposades pel personal docent s’intentarà donar més informació dels alumnes en les reunions a principi de curs, millorar 
les instal·lacions en general, sobretot les dels cicles formatius, millorar la disciplina dels alumnes essent més sancionadors, intentar unificar criteris del professorat 
en les reunions d’equips docents. També s’intentarà que, des del departament d’orientació, es doni més ajuda als tutors i als alumnes a l’hora d’orientar-los cap a 
estudis posteriors. 
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3.Enquesta de satisfacció general del personal no docent: Encara que el resultat està per damunt l’objectiu proposat, les preguntes menys valorades pel 
personal han estat: 

 

- La satisfacció i motivació envers la teva feina : 3,67 

• Els resultats de la teva feina: 3,67 
• La utilitat i claredat de la informació rebuda: 3.5 

• La relació amb les famílies: 3,4 
• El reconeixement de la teva feina: 3,67 
• Les instal·lacions del teu lloc de feina: 3,67 

4.Enquesta de satisfacció general de les famílies: Abans de comentar els resultats s’ha de dir que s’ha intentat que les famílies realitzessin l’enquesta de 
dues maneres: mitjançant un correu electrònic i donant als alumnes un enllaç per a que els pares contestessin a l’enquesta. Així i tot només hem aconseguit les 
respostes de 33 famílies, el que fa que els resultats no siguin significatius. S’intentarà de cara al proper curs augmentar la participació.  

La mitjana de totes les preguntes ha estat de 6,75. Les preguntes menys valorades han estat: 

- La metodologia que utilitzen els professors. 3,11 

- Les instal·lacions del centre. 2,91 

- Les activitats complementàries que organitza el centre:3,09 

- L’atenció del professorat: 3,33 

- L’ atenció del personal de consergeria i secretaria: 2.55 

Tenint en compte les aportacions realitzades per les famílies, s’intentarà millorar els possibles desperfectes en les aules i/o instal·lacions en general, també 
s’intentarà donar més informació a pares i alumnes des de el departament d’orientació i millorar la relació amb el personal de consergeria. 

La part de la metodologia no se pot valorar ja que moltes famílies desconeixen la metodologia que utilitza el centre que, a més, pot variar segons el departament i el 
professor que imparteix cada matèria. 
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C) AUDITORIES 

En aquest curs 16/17 no se realitza auditoria interna en el nostre centre. 

 

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 
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F) GESTIÓ DE MILLORA - ACCIONS PREVENTIVES 

No s'ha aplicat. 

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. 

- Normativa. 

 

 
 
 


