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Responsables del procés

Tipus de procés Meta procés Procés D CE S C
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1

Processos operatius

MP01 Oferta 
educativa, 

matriculació i 
horaris

Oferta educativa i difusió PR0101 X PR0101 Oferta educativa i 
difusió

2 Matriculació PR0102 X PR0102 Matriculació

3 Assignació de càrrecs i horaris PR0103 X PR0103 Assignació de 
càrrecs i horaris

4

MP02 
Ensenyament-
aprenentatge

Acollida PR0201 X PR0201 Acollida
5 Programació PR0202 X PR0202 Programació
6 Activitats d'aula PR0203 X PR0203 Activitats d'aula
7 Avaluació PR0204 X PR0204 Avaluació
8 Tutoria i orientació PR0205 X PR0205 Tutoria i orientació
9 FCT I FPE PR0206 X PR0206 FCT I FPE

10

Procés estratègic MP05 Estratègia 
i Pla Anual

Estratègia i revisió PEC: Missió / 
Projecte Educatiu PR0501 X

PR0501 Estratègia i revisió 
PEC: Missió / Projecte 
Educatiu 

11 Elaboració i revisió de la PGA PR0502 X PR0502 Elaboració i 
revisió de la PGA

12 Revisió del sistema PR0503 X PR0503 Revisió del 
sistema

13

Processos de suport

MP03 Mesura, 
anàlisi i millora

Seguiment i mesura dels cursos PR0301 X PR0301 Seguiment i 
mesura dels cursos

14 Suggeriments, queixes i 
reclamacions PR0302 X PR0302 Suggeriments, 

queixes i reclamacions

15 Gestió de no conformitats i AC PR0303 X PR0303 Gestió de no 
conformitats i AC

16 Mesura de la satisfacció del client PR0304 X PR0304 Mesura de la 
satisfacció del client

17 Auditories internes PR0305 X PR0305 Auditories internes

18
MP04 Gestió 
documental

Elaboració dels processos PR0401 X PR0401 Elaboració dels 
processos



19

Processos de suport

MP04 Gestió 
documental Control de la documentació PR0402 X PR0402 Control de la 

documentació

20 Control dels registres PR0403 X PR0403 Control dels 
registres

21
MP06 Gestió de 

persones

Acollida del personal PR0601 X PR0601 Acollida del 
personal

22 Formació PR0602 X PR0602 Formació

23 Estructura organitzativa i 
comunicació interna PR0603 X X

PR0603 Estructura 
organitzativa i comunicació 
interna

24
MP07 Gestió de 

recursos, 
compres i 
proveïdors

Assignació de recursos PR0701 X PR0701 Assignació de 
recursos

25 Manteniment d'instal·lacions i 
equips PR0702 X PR0702 Manteniment 

d'instal·lacions i equips

26 Prevenció i tractament 
d'emergències PR0703 X PR0703 Prevenció i 

tractament d'emergències

27 Compres i gestió de proveïdors PR0704 X PR0704 Compres i gestió 
de proveïdors

28

MP08 Gestió de 
serveis i 
projectes

Biblioteca PR0801 X PR0801 Biblioteca

29 Convivència, resolució de conflictes 
i mediació escolar PR0802 X

PR0802 Convivència, 
resolució de conflictes i 
mediació escolar

30 Arxiu i patrimoni històrics PR0803 X PR0803 Arxiu i patrimoni 
històrics

31 Activitats extraescolars i 
complementàries PR0804 X

PR0804 Activitats 
extraescolars i 
complementàries

32 Projectes internacionals PR0805 X
PR0805 Projectes 
internacionals

D: Director/a, CE: Cap d'estudis, S: Secretari/a, CD: Cap de departament, O: Orientadors/es, CQ: Coordinador Qualitat, AC: Altres Coordinadors



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0101 Oferta educativa i difusió
Director/a Director/a i C. 

Qualitat C. Qualitat

28/05/2014

Objecte:

Determinar l’oferta educativa del centre d’acord amb les seves capacitats i escoltant la demanda de formació dels potencials alumnes

Àmbit d'aplicació:

Tots els cursos inclosos en l’oferta educativa del centre i tota la documentació per a la seva difusió.

Indicadors:

- Diferència entre oferta de places i demanda de places per nivell.
- Núm. d'asssitents a les jornades de portes obertes per a 1r d'ESO, Batxillerat i Cicles formatius.
- Núm. d'alumnat nouvingut d'altres centres (concertats i públics) per nivell.
-Núm. de sol·licituds de places per a primer d'ESO en funció del número global d'alumnes de sisè de les escoles adscrites.

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Director/a

Elaborar/revisar l’oferta educativa.
Revisar i aprovar documents i suports publicitaris.
Convocar les Jornades de Portes Obertes
Donar informació sobre el centre i els estudis que ofereix a les persones interessades.

Tot el curs

Equip directiu
Cap d'estudis 
batxillerat, ESO i 
BAD

Donar informació directament als alumnes i a les famílies sobre el Projecte Educatiu de Centre a tots els 
nivells (ESO, Batxillerat, FP_B, Cicles i estudis Universitaris). Orientar acadèmicament i professionalment als 
alumnes i les famílies.

2n i 3r Trimetre

Orientadora/es Orientadores
Donar informació directament als alumnes i a les famílies sobre el nostre Projecte Educatiu de Centre i 
orientar acadèmicament i prrofessional a tots els nivells (ESO, Batxillerat, FP_B, Cicles i estudis 
Universitaris).

Tot el curs



Cap de departament i 
professorat

Elaborar i actualitzar la informació de les matèries  del departament.
Participar en les Jornades de Portes Obertes 2n i 3r trimestre

Tutor Tutor/s Donar informació directament als alumnes i a les famílies sobre el Projecte Educatiu de Centre i orientar 
acadèmicament i professional a tots els nivells (ESO, Batxillerat, PQPI, Cicles i estudis Universitaris).

Inici de curs
Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Equip directiu Caps d'estudis

DC010101 Previsió de promoció i selecció d'optatives de 
cadascuns dels nivells d'ESO, BATX i PQPI
MD010102 Agrupacions curs venidor
DC010105 Fulls de Selecció d'optatives i informació sobre les 
matèries del nivell.
DC010106 Organització Jornades de Portes Obertes

Equip directiu Directora Carta de Compromisos (format lliure)
Power point informatiu sobre el centre (format lliure)

Cap de departament Caps de 
departaments

DC010107  Llistat llibres de text
DC010105 Fulls de Selecció d'optatives i informació sobre les 
matèries del nivell.

Alumnes Alumnat DC010105 Fulls de Selecció optatives (emplenats pels alumnes) Oferta d'optatives de tots els nivells d'ESO i BATX.

Orientadora Guies d'Orientació Acadèmica

Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI

Anualment, la Conselleria d’Educació i Cultura edita la Guia de l’Ensenyament; que conté la informació de l’oferta de Batxillerat, 
Formació Professional, FPB que distribueix als centres per a la seva difusió interna entre els seus alumnes. La difusió de l’oferta 
dels cicles formatius també ve recollida en guies d’estudis que elabora anualment la mateixa Conselleria d’Educació i Cultura. A 
més, el centre desenvolupa una sèrie d’accions per difondre la seva oferta. Per els estudis de ESO, Batxillerat i Cicles formatius 
se segueix el següent desenvolupament:



REBRE LA PREVISIÓ DE PLACES Previsió de places ( Gestib): Dins el segon trimestre Planificació i Centres ens fa una proposta de grups per nivells i l’equip 
directiu del centre és el responsable d’acceptar-ho o demanar qualque canvi.

ELABORAR L'OFERTA EDUCATIVA
Elaboració de l’oferta (DC010105): Només estudis d’ESO i Batxillerat: El centre elabora/revisa un document on es recull l’oferta 
educativa per a cada curs, que inclou les aportacions de cada departament sobre les matèries. Cada departament elabora/revisa 
un document de detall que concreta l’oferta de matèries del departament. A través de la CCP es demana fer aquesta revisió i, en 
cas d'introduir modificacions en l'oferta formativa del centre, cal l'aprovació de dita CCP i del claustre, si escau.

DIFONDRE L'OFERTA EDUCATIVA

El  Projecte Educatiu de Centre s'explica a través de jornades de portes obertes i altres mitjans: power point informatiu a la web.
ESO i BATXILLERAT: L’oferta es difon amb accions informatives als alumnes actuals (sessions d'orientació acadèmica i 
xerrades específiques de departament)
- Alumnes actuals: 
   > Sessions d'orientació acadèmica  i xerrades específiques de departament. 
-Alumnes potencials:
   > Escoles de primària: Jornades de portes obertes (DC010106).
   > Centres concertats i altres instituts:  Carta de Compromisos (tríptic) i Jornades de Portes Obertes de Batxillerat i CF.

BAD: L’oferta de places per als estudis de BAD és, en principi, de 90 alumnes per curs i el període de matrícula es tanca a finals 
de desembre. Els alumnes es poden matricular de fins un màxim de 12 assignatures de 1r i/o 2n. La informació és accessible tot 
l’any a la pàgina web i al tríptic corresponent. 

CF: L'oferta de places pels estudis de Cicles i la seva difusió es gestiona tot des de la Conselleria d'educació del Govern Balear. 
El centre, posa la informació a l'abast del candidats a través de la pàgina web, on es troben les diferents presentacions dels cicles 
formatius, així com a través dels tríptics.
 
FPB: L'oferta la realitza la Conselleria d’Educació i Cultura amb les guies d’estudis que elabora anualment, així com el propi 
centre a través de la seva pàgina web, el tríptic corresponent i jornades de portes obertes.

AVALUAR EL PROCÉS Es mesuren i valoren els indicadors dels procés.



FI
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PR0102 Matriculació
Secretari/a Secretari/a i C. 

Qualitat C. Qualitat

06/04/2014

Objecte:

Definir el procediment per realitzar la matrícula de l’alumnat i revisar-ne les sol·licituds.

Àmbit d'aplicació:

Les sol·licituds de matrícula rebudes.

Indicadors:

Número de matrícules realitzades
Número de sol·licitids realitzades d'anul·lació, canvis i abandonaments.

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Directora Donar el vist-i-plau a les baixes, renúncies i convalidacions.
Autoritzar els canvis fora de termini

Tot el curs
Inici de curs

Equip directiu Cap d'estudis

Revisar i actualitzar els impresos de matriculació
Resoldre peticions de canvi de matrícula.

Controlar, amb l’equip administratiu, el procés de matriculació i revisar les sol·licituds de matrícula.
Atendre les consultes referents al procés de matriculació, orientar i aconsellar.
Controlar, amb l’equip administratiu, totes les modificacions de la matrícula.
Informar el personal docent de les modificacions en la matrícula.

Maig
1r i 2n trimestre

Juliol i setembre



Secretari/a Secretària

Controlar el procés de matriculació i revisar les sol·licituds de matrícula.
Custodiar els documents de matriculació.
Atendre consultes referents al procés de matriculació.
Executar les anul·lacions o modificacions de matrícula.
Informar el cap d’estudis sobre l’estat de la matrícula.

Juliol i setembre
Tot el curs

Administratius Personal 
d'administració

Ajudar en tasques administratives del procés.
Atendre consultes referents al procés de matriculació.
Informar el personal docent sobre les modificacions en les matrícules.
Recollir i revisar tota la documentació de la matrícula dels alumnes

Juliol i setembre

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Equip directiu Cap d'estudis

Llistats d'alumnat matriculat GESTIB
MD010201 Abandonament estudis ESO
MD010202 Sol·licitud anul·lació matrícula BATX
MD010203 Sol·licitud anul·lació matrícula de cicle formatiu
MD010204 Sol·licitud anul·lació matrícula PQPI
MD010205 Sol·licitud anul·lació matrícula BAD
MD010206 Sol·licitud canvi de modalitat Batxillerat
MD010207 Sol·licitud canvi de grup o optativa
MD010208 Sol·licitud de permanència d'un any més a 2nBatx
MD010209 Sol·licitud de permanència d'un any més a 1rBatx
MD010210 Llibre de matrícules
MD010211 Sol·licitud d’anul·lació de matrícula de matèria 
superada BATX
MD010212 Comunicat de baixa d'ofici
MD010213 Sol·licitud de convalidació CF

Les sol·licituds les han d'omplir els propis alumnes, i si no 
són majors d'edat, han d'estar firmats pels tutors legals (pare, 
mare o tutor)

Secretari/a Secretària

MD010210 Llibre de matrícules de tots els nivells i instruccions Les sol·licituds les han d'omplir els propis alumnes, i si no 
són majors d'edat, han d'estar firmats pels tutors legals (pare, 
mare o tutor)
Els alumnes han de venir en el procés de matrícula per tal de 
fer-se una fotografia

Desenvolupament:



Desenvolupament

INICI

Tot aquell alumne que desitgi cursar qualsevol ensenyament impartit al centre (ESO, Batxillerat, PQPI, BAD, Cicles) haurà d’estar 
prèviament matriculat.
El procés de matriculació es durà a terme en dues etapes: una al mes de juliol i l’altra, el setembre, amb terminis que vénen 
marcats per l’administració.

ADSCRIPCIÓ / RESERVA DE PLACES

- En el segon trimestre es fan públiques les places que el centre oferirà per al curs pròxim, d’acord amb l’assignació feta per 
Planificació i Centres i  les previsions de repetidors fetes per la prefectura d’estudis.
-  Es reben les sol·licituds de plaça dels col·legis públics per cursar 1r d’ESO.
- A continuació, si cal, es fa la baremació, de totes les sol·licituds, es fa pública una llista provisional  i s’obre un període de 
reclamacions.
- Un cop ateses les reclamacions (a principi del tercer trimestre), el mes de juny es publiquen les llistes definitives i s’expedeix un 
certificat de reserva de plaça en el centre als alumnes admesos. 
- Tot s'ha de fer a través de l'aplicació GestibWeb

ADMISSIÓ / SOL·LICITUD DE PLACES

- Els alumnes interessats presenten la sol·licitud de plaça.
- A continuació, es fa, si cal, la baremació de totes les sol·licituds, i, en aquest cas, es fa pública una llista provisional, generada 
per l’aplicació informàtica que gestiona el procés,  i s’obre un període de reclamacions.
- Ateses les reclamacions, el mes de juny es publiquen les llistes definitives d’alumnes admesos.



MATRÍCULA

MATRICULACIÓ
- Els alumnes de nou ingrés que consten a les llistes definitives poden formalitzar la matrícula en les dates que establesqui la 
Conselleria d’Educació.
- Per formalitzar la matrícula, l’alumnat compta amb uns models de sol·licitud de matrícula, que contenen tota la informació 
necessària per fer-ho (documentació requerida, assignatures optatives ofertes, full de matrícula, autorització per a sortides del 
centre, autorització per a l’ús de drets d’imatge, full d’inscripció voluntària a l’APIMA, etc.) i les especificacions obligatòries de la 
LOPD.
- Els dies assenyalats per a cada nivell, l’alumne va a les oficines de secretaria a lliurar la documentació requerida. El personal d’
administració fa lliurament d’un resguard o justificant.
- El personal d’administració introdueix les dades aportades en aquesta documentació al programa informàtic de gestió del 
centre, i l’alumne queda  formalment matriculat.

MATRICULACIÓ ALS ESTUDIS DE BAD
- No hi ha preinscripció, ni per tant llistes d’admesos, sinó que es matriculen directament a la secretaria del centre complimentant 
l’imprès a l’efecte.
- El cap d’estudis de BAD proposa al secretari, i aquest ho accepta, les modificacions que al llarg de tot el curs es puguin donar 
en la matrícula, ja sigui d’anul·lacions o de variacions en les matèries que es cursen.
- L’alumnat de BAD pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula.

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA
- Durant un període de 15 dies, els caps d’estudis poden acceptar canvis de grup, canvis de modalitat de batxillerat i variacions 
en les optatives triades pels alumnes. Passat aquest termini, secretaria fa efectiu el canvi.

BAIXES I RENÚNCIES
La matrícula podrà ser anul·lada en els següents casos:
- L'alumnat d’ESO en el moment que complexi els 16 anys voluntàriament, abans no pot. Els pares o tutors poden, tanmateix, 
comunicar l’abandonament dels estudis amb el seu consentiment.
- L'alumnat de batxillerat es pot donar de baixa quan vulguin, però només tenen fins el 30 d’abril, per tal que no els conti 
convocatòria.
- L'alumnat de Formació Professional pot sol·licitar la baixa voluntària total o parcial de mòduls dos mesos abans de l’avaluació 
final del curs. També pot ser donat de baixa d’ofici conforme a la normativa vigent. En el cas d’alumnes de FPB no es pot donar 
una baixa d’ofici.

AVALUACIÓ DEL PROCÉS

- Es mesuren i valoren els indicadors dels procés.        
- Enquestes de satisfacció de l'acollida a les famílies: qüestió que fa referècia al procés de matriculació.
- Enquesta de satisfacció de l'alumnat nouvingut al centre (1r d'ESO i 1r de BATX): qüestió que fa referència al procés de 
matriculació.
                                



FÍ
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PR0103 Assignació de càrrecs i horaris
Cap d'estudis Cap d'estudis i C. 

Qualitat C. Qualitat

06/04/2014

Objecte:

Organitzar els recursos per a la impartició dels cursos, assignant les dedicacions horàries per a les tasques docents, càrrecs i hores complementàries, així com les assignacions de 
les matèries a impartir pel professorat, i elaborar els horaris del professorat, dels grups d’alumnes i de les aules i espais. Gestió de les activitats docents del curs.

Àmbit d'aplicació:

Tot el professorat, tots els grups d’alumnes i les aules, laboratoris i tallers utilitzats en la impartició de cursos.

Indicadors:

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Directora 
Cap d'estudis

 Negociar amb la Conselleria d’Educació:
L’oferta educativa
Núm. de grups autoritzats
Plantilla i reduccions horàries
 Assignar els càrrecs i responsabilitats del professorat.
 Concedir o denegar els permisos sol·licitats, durant el curs.

Març

Juny - Setembre
Tot el curs escolar



Equip directiu Caps d'estudis

Assignar les matèries i mòduls que haurà d’impartir cada departament. 
Elaborar els horaris (Peñalara) i autoritzar-ne les modificacions.
Importar els horaris al Gestib.
Gestionar els permisos que es demanen a la direcció i justificar les faltes del professorat.
Planificar i coordinar les guàrdies del professorat i dur-ne el control.

Juny - Setembre

Cap de departament Cap del departament Concretar l’assignació de grups i matèries del professorat del departament. Juny - Setembre

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Equip directiu Caps d'estudis

MD010301 Recollida de dades per als horaris
DC010301 Criteris confecció horaris.doc
MD010302 Distribució d'hores als departaments
DC010302 Equips Educatius 
MD010303 Sol·licitud de permís 
MD010304 Guàrdies i distribució
Horaris del professorat (Gestib i còpia impresa a la Sala de 
Professors)

Cap d'estudis Cap d'estudis

Quota de professorat  (aplicació informàtica de la Conselleria: 
Gestib -Web) = comparativa plantilla.
Document  d’Organització de Centres (Aplicació informàtica de la 
Conselleria: Gestib-Web)
Notificació de l’aprovació dels horaris per part de la Conselleria

Cap de departament Cap del departament MD010301 Recollida de dades per als horaris (emplenats a mà)

Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI

Al llarg del tercer trimestre del curs escolar (abril – juny), s’inicia la planificació de les activitats docents i no docents més 
importants del curs lectiu següent. 



PLANIFICAR ACTIVITATS DOCENTS I 
NO DOCENTS

DETERMINACIÓ DE L'OFERTA EDUCATIVA
La planificació comença amb la determinació, a través de l'aplicació Gestib-Web de l’oferta educativa per al curs lectiu següent, i 
amb la revisió dels cursos i les assignatures que es podran fer.

DETERMINACIÓ DEL NÚMERO DE GRUPS AUTORITZATS
L’equip directiu negocia amb la Conselleria d’Educació, basant-se en l’oferta educativa, el número de grups inicialment previst. 
Una vegada conegudes les dades de l’alumnat preinscrit, es procedeix a una nova negociació, si cal, on es determina la Relació 
de Grups autoritzats per la Conselleria d’Educació.

ELABORACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PROFESSORAT I REDUCCIONS HORÀRIES
Una vegada reconeguda la relació de números d’alumnes/número de grups, s’inicia l’elaboració de la plantilla del professorat 
seguint les directrius de les Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres de la Conselleria i les necessitats 
docents detectades en el centre. Cap a final de curs es realitza la negociació de la plantilla amb la Conselleria d’Educació a 
través de l'aplicació Gestib_Web.

ASSIGNAR TASQUES

L’assignació d’aquestes tasques es realitza seguint el procediment PR0603 Estructura organitzativa i comunicació interna. 
- El cap d’estudis remet als departaments la relació de cursos i matèries que ha d’impartir d'acord amb el MD010302 Distribució 
d'hores als departaments. 
- El cap de departament retorna la distribució prevista de cada matèria i professor.
- Dins el tercer trimestre, es recull de tot el professorat informació diversa per tal de promoure la participació en l’organització del 
centre, afavorir noves iniciatives i atendre a les preferències i circumstàncies personals. (MD010301 Recollida de dades per als 
horaris).
- Per a la dedicació d’hores complementaries i coordinacions, se seguiran els criteris de les Instruccions per a l’organització i 
funcionament dels centres de la Conselleria, adequant-les als projectes i coordinacions del centre, així com també els Criteris per 
a la confecció dels horaris aprovats pel claustre i, en la mesura del possible, atenent a les preferències personals que assenyala 
el professorat.

Durant tot el curs, els caps d'estudis gestionen els permisos (concedits o denegats per la direcció), les faltes del professorat i 
supervisen i controlen el funcionament de les guàrdies.



ELABORAR HORARIS

- Al GestibWeb s’ha d’introduir tota la informació adient (Grups, submatèries, aules, horaris, etc.) per al curs següent, llavors, s’
exporten aquestes dades al programa adient (Peñalara) i els propis caps d’estudis, seguint les directrius de les Instruccions per a 
l’organització i funcionament dels centres de la Conselleria, els criteris generals per a la confecció d’horaris, tant organitzatius 
com pedagògics, el Projecte d’Intervenció Educativa (PIE), els projectes institucionals i, en la mesura del possible, les propostes 
dels departaments didàctics i desiderates dels professors (MD010301 Recollida de dades per als horaris), elabora els horaris 
amb l’aplicació adient (Peñalara).

HORARI GENERAL DEL CENTRE
- Els horaris del tot el professorat, incloent-hi les classes, guàrdies i hores assignades al seu càrrec. A BAD, a més, s'assignen les 
tutories individuals i col·lectives i les guàrdies i vigilància de la biblioteca, sempre que hi hagi disponibilitat suficient.
- Els horaris de tots els grups d’alumnes, incloent-hi matèries, professors i aula assignada a cada classe.
- Els horaris de totes les aules, laboratoris i tallers disponibles.
- Els horaris de vigilància del període d’esplai.

- Els horaris es posen a prova durant una setmana amb la finalitat de comprovar la seva efectivitat i adequació. En aquest termini 
els caps de departament i professors amb càrrecs específics assignats comunicaran al cap d’estudis les propostes de modificació 
que suggereixin. El cap d’estudis analitza la seva viabilitat, aprova les modificacions, prèvia consulta amb l’equip directiu, si s’
escau, i actualitza els horaris.

- L’equip directiu incorpora els horaris, juntament amb la resta d’informació sol·licitada, a l'aplicació informàtica Gestib-Web, que 
es remet i aprova per la inspecció educativa. Els horaris són públics per a tota la comunitat escolar, per la qual cosa es posa a 
disposició de tots els interessats una còpia en la sala de professorat i consergeria.

INSPECCIÓ EDUCATIVA



AVALUAR EL PROCÉS

FÍ
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PR0201 Acollida
Coordinador 

Qualitat
Coordinador 

Qualitat i C. Qualitat C. Qualitat

28/01/2016

Objecte:

- Proporcionar a l’alumnat i a les famílies informació clara de les característiques i funcionament del centre.
- Facilitar la integració de l’alumnat en el centre informant i orientant al professorat de les característiques acadèmiques i/o personals de l'alumnat.

Àmbit d'aplicació:

Tot l’alumnat, i especialment el de nova incorporació (en grup o aïlladament), juntament amb les famílies d’ESO i Batxillerat.

Indicadors:

*Indicadors quantitatius: 
  - Nota mitjana/grau de satisfacció de les enquestes de valoració de l'acollida de l'alumnat i famílies.
  - Percentatge de participació de l'alumnat i de les famílies.
  - Percentatge d'assistencia de les famílies a la reunió d'acollida.

*Indicadors qualitatius: 
   - Suggeriment i observacions que es recullen de les enquestes.

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?



Equip directiu

Director/a
Cap d'estudis 1r cicle 
d'ESO
Cap d'estudis 
Batxillerat
Cap d'estudis BAD

 Participar en la jornada d’acollida de nous grups d’alumnes, juntament amb l’Orientadora, i presentar els 
tutors i tutores.

Inici de curs 
(setembre)

Equip directiu Director/a Organitzar i participar en la jornada de benvinguda a les famílies dels alumnes de 1r d'ESO i 1r de Batxillerat 
juntament amb els caps d'estudis i Orientadores. Després els tutors reben les famílies de tots els grups.

Inici de curs 
(setembre)

Equip directiu Caps d'estudis  Coordinar les activitats a nivell organitzatiu Inici de curs 
(setembre)

Secretari/a Secretari/a - 
Administratius  Aportar la informació acadèmica i administrativa

Inici de curs 
(setembre)
Tot el curs

Orientadora/es
 Donar la benvinguda a l’alumnat, juntament amb representants de l’Equip directiu. 
 Encarregar-se de la integració d’alumnes amb característiques singulars i d’incorporació tardana. 
 Coordinar les accions i les reunions prèvies dels tutors i tutores. 

Inici de curs 
Tot el curs

Tutor Acollida grup i 
Acollida famílies

 Rebre els alumnes a nivell de grup, donar-los informació sobre el centre i recollir informació dels alumnes.
 Ser el referent per a l’alumnat i la seva família
 Reunir-se amb el departament d’Orientació per fer el seguiment de l’acollida.
 Reunir-se amb les famílies de l’alumnat per informar-los d’aspectes referits tant al centre com al curs i al 
grup dels seus fills/es.

Inici de curs 
(setembre)

Tot el curs

Cap de departament  Aportar informació dels continguts de les seves àrees. Inici de curs 
(setembre)

Professorat  Realitzar una acollida, a nivell de matèria, el primer dia que rep els alumnes Inici de curs 
(setembre)

Professorat suport Participar en l’acollida dels grups on hi hagi alumnes inclosos a algun dels programes de suport o integració.
Inici de curs 
(setembre)
Tot el curs

Coordinador Qualitat Fer el buidatge de les enquestes de valoració de l'acollida de l'alumnat i famílies dels diferents nivells 
acadèmics.

1r trimestre

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Equip directiu Director/a
Caps d'estudis

NM020509 Guió Reunió inicial amb pares
MD020509 Convocatòria reunió famílies
PR0201 Presentacions de Benvinguda alumnat de 1r d'ESO, 1r de 
batxillerat, 1r i 2n FPB  i (format lliure), BAD i  Junta de Delegats

Els documents NM020509 i MD020509 són lliurats als tutors 
per preparar la reunió inicial amb les famílies.

Equip directiu Caps d'estudis

PR0201 Distribució aules acollida alulmnes i acollida famílies 
(format lliure)
PR0201 Presentació per la reunió d'Acollida a les famíles inicial de 
tots els nivells d'ESO, BATX 
MD020101 Horaris professorat de visita a pares
MD010207 Sol·licitud canvi d'optativa

Per cada nivell d'ESO, batxillerat



Cap de departament MD020205 Resum de programació didàctica (de cada assignatura 
del departament

* Llibre de Resum de programacions per a cada grup-nivell 
publicat a web del centre.

Tutor

MD020505 Fitxa recollida dades ESO.doc 
MD020507 Fitxa recollida dades i seguiment Batxillerat.doc
MD020508 Presentació i primera sessió de tutoria amb alumnes.
PR0201 Presentació Reunió acollida famílies inicial (format de 
centre)
PR0201 Plantilla control d'assistència dels pares i mares a la 
reunió inicial.
PR0201 Informació de les comptes de correu i moodle dels 
alumnes (format lliure)   
PR0201 Altres documents amb informacions d'interès per les 
famílies (format lliure)                        

Coordinador Coordinació de 
Qualitat

MD030708 Resultats - Enquestes acollida alumnat i famílies de 
1rESO i 1rBATX.
MD030707 Enquesta Valoració Acollida Famílies 2n, 3r i 4t ESO i 
2n BATX

Desenvolupament:

Desenvolupament

 INICI A l'inici del curs, es preparen i realitzen les accions d'acollida tant de grups d'alumnes nous al centre com de grups que pugen de 
curs.

PRE-ACOLLIDA ALUMNAT

*Reunions inicials d'equip docent per nivells:
- El cap d'estudis de cada nivell, la orientdora i el professorat de suport del nivell es reuneix amb l'equip docent per informar de: 
cada grup, distribució i característiques més rellevants de l'alumnat NESE, organització del suport a l'alumnat NESE, dels 
desdoblaments i SSEE.
- Es lliura al professorat la documentació següent: quadre de l'equip docent de cada grup - nivell, llistats del cada grup-classe, 
llistats d'optatives, distribució de l'alunat NESE.

*Reunions inicials amb els tutors:   
- Els tutors es reuneixen amb el cap d'estudis i la orientadora i el professorat de suport per preparar la jornada d’acollida. 
- Es lliura als tutors la documentació següent: guió de la primera sessió amb el grup, horari del grup, fitxa de recollida de dades 
de l'alumnat.

PRE-ACOLLIDA FAMÍLIES
- Una vegada començat el curs, els tutors es reuneixen amb el departament d’orientació i amb els caps d'estudis per preparar la 
sessió d’acollida Tutor – Família segons el guió NM020509 Reunió inicial amb pares.



ACOLLIDA ALUMNAT

*Reunions d'acollida a l'alumnat nouvingut de 1r d'ESO, 1r de BATX i 1r FPB: 
- Els grups de 1r d’ESO, 1r de Batxillerat  fan una sessió de benvinguda amb representants de l’equip directiu, orientadora i 
tutors. Tot seguit, s'assigna a cada alumne/a el seu grup i fan una visita per totes les instal·lacions del centre i, a continuació, amb 
el seu tutor van a l'aula corresponent. 
- El grup de 1r d'FPB  fa la sessió de benvinguda amb els representants de l’equip directiu, orientadora, el tutor i la respta de 
l'equip docent del nivell.

* Reunions d'acollida a tot l'alumnat d'ESO, FPB i BATX:
- Els alumnes que que no són nous al centre troben publicades les llistes dels grups a la porta del centre i es dirigeixen 
directament a l'aula assignada, on els espera el seu tutor.
- El tutor i cadascun dels alumnes es presenten.
- El tutor comprova les dades de matrícula i recull informació dels alumnes.Tot seguit, el tutor informa de l’horari, els espais, el 
professorat, les matèries optatives, les normes de comportament.
- El professorat de suport del Departament d’Orientació amb alumnes dins un determinat grup, s’integra en el procés per reforçar 
l’acollida d’aquests alumnes

* Acollida de l'alumant que s'incorpora durant el curs:
Quan el curs ja ha començat i es produeixen noves incorporacions d'alumnes, el procediment és el següent:
- L’alumne formalitza la matricula i passa a una petita entrevista amb l’orientadora, la qual analitza les circumstàncies 
específiques de l’alumne (dades del centre de procedència, coneixements lingüístics, etc.) i l’informa dels aspectes més generals 
que ha de conèixer.
- Seguidament, el cap d’estudis li assigna un grup i l’informa de l’horari i altres aspectes de funcionament més rellevants 
(assignatures, estudis, funcionament i organització del centre).
- A continuació, se li presenta al tutor, que s’encarrega de introduir-lo al grup.

ACOLLIDA FAMÍLIES

- Es convoca la reunió informativa amb els pares i les mares.

*Reunions d'acollida a famílies de 1r d'ESO, 1r de BATX i 1r FPB: 
- Les famílies de 1r d’ESO, 1r de Batxillerat  fan una sessió de benvinguda amb representants de l’equip directiu, orientadora i 
tutors. Tot seguit, van a l'aula corresponent  amb el tutor del grup del seu fill a l'aula corresponent. 
- Les famílies d'FPB no fan reunió conjunta sinó de forma individual i prèvies a l'inici de les classes.

* Reunions d'acollida a les famílies d'ESO, FPB i BATX:
- Les famílies es reuneixen amb cada tutor de grup i els informa d'aspectes generals tant del centre com del curs i el grup.
- Pels alumnes de Formació professional i BAD, les reunions es fa de manera més personalitzada amb el contacte directe del 
tutor amb les famílies, segons el cas. 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS
- Els tutors i tutores es reuneixen amb els caps d’estudis i amb la orientadora per valorar i analitzar el desenvolupament, punts 
forts i àrees de millora de les sessions d’acollida amb el seu grup i, més endavant, amb les famílies de l’alumnat del seu grup-
- Les actes deixen constància de l’assistència i, si és el cas, dels nous temes sorgits.

FI
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PR0202 Programació
Cap departament Cap departament i 

C. Qualitat C. Qualitat

21/01/2016

Objecte:

Elaborar les programacions didàctiques, fer-ne el seguiment i elaborar les memòries finals tant dels departaments didàctics i de família professional com de les diferents 
coordinacions.

Àmbit d'aplicació:

Programacions i memòries dels departaments didàctics i de família professional i coordinacions.

Indicadors:

*MD020202 Memòria de departament (seguiment de la programació)
* MD030104 Resum seguiment memòria del Departament
*Indicadors quantitatius:
- %   d'assignatures-grups de les quals s'ha fet el seguiment i està complet.                               

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Cap d'estudis
Coordinar les accions del procés
Recollir les programacions i de les  memòries i comprovar l’adequació al guió establert
Custodiar les programacions i les memòries com a conjunt 

Tot el curs

CCP Comprovar l'adequació de totes les programacions didàctiques al guió establert a la normativa vigent. Setembre

Cap de departament Cap de departament

Coordinar  l’elaboració i lliurament de la programació del departament, del seguiment durant el curs i de l’
elaboració de la memòria final.
Custodiar la programació i la memòria del departament.
Iniciar les accions de millora necessàries per al  bon desenvolupament.  

Setembre
Tot el curs



Coordinador
Coordinar l’elaboració i lliurament de la programació de la coordinació, del seu seguiment durant el curs i de 
l’elaboració de la memòria final.
Custodiar la programació i la memòria de la coordinació.
Iniciar les accions de millora necessàries per al  bon desenvolupament.  

Setembre
Tot el curs

Professorat Professorat
Contribuir en l'elaboració de la programació del departament didàctic i de la família professional.
Fer el seguiment de les seves classes i del compliment de la programació.
Contribuir a fer el seguiment de la memòria d’acord amb el model i el procediment establert..

Setembre
Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Cap de departament i 
CCP Cap de departament

MD020201 Programació ESO, FPB, BATX, BAD i CF
MD020202 Memòria del Departament (Seguiment de la 
progrmació)
MD020204 Llibre de Miniprogramacions didàctiques del 
departament
MD020206 Pla recuperació pendents del Departament.
MD020534 Llibre Pla de recuperació d'estiu del Departament 
MD030104 Resum seguiment memòria del Departament 

Coordinador MD020203 Programació i Memòria de Coordinacions

Professorat Professorat

MD020202 Memòria del Departament - Seguiment de la 
progrmació de les matèries que imparteix
MD020534 Llibre Pla de recuperació d'estiu del Departament de 
les matèries que imparteix.
MD020203 Llibre d'ACIs  de grup - nivell - assignatura de les que 
imparteix.

Cap d'estudis Cap d'estudis adjunt 
de cada nivell

MD020205 Llibre de Miniprogramacions didàctiques del nivell
MD020207 Llibre del Pla de recuperació de pendents del nivell

Desenvolupament:

Desenvolupament

 INICI
Abans de començar les activitats lectives, l’equip directiu assigna els grups i matèries als departaments, que es reuneixen per 
repartir-los.



ELABORAR LES PROGRAMACIONS

Abans de començar les activitats lectives, els caps de departament i i els coordinadors elaboren les programacions, d’acord amb 
els models proposats.

Els caps de departaments didàctics i els coordinadors lliuren la programació en la data i forma establerta per prefectura d’estudis.

FER EL SEGUIMENT DE LES 
PROGRAMACIONS

Dues vegades al trimestre, el professorat fa el seguiment (a la mamòria del departament) del desenvolupament de la programació 
i emprenen les accions preventives, correctives o de millora derivades d’aquesta anàlisi. 

Els caps de departament supervisen el seguiment trimestral de la programació. 

ELABORAR LES MEMÒRIES FINALS 
Al final de curs els caps de departament elaboren la part corresponent als aspectes generals de funcionament de la memòria.

En el cas dels coordinadors, són aquests els encarregats d’elaborar i lliurar la memòria corresponent d'acord amb les directrius 
incloses també al propi document. 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS
La Direcció verifica i valora que tot el procés s'ha desenvolupat correctament.

FI
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PR0203 Activitats d'aula
Cap d'estudis Cap d'estudis i C. 

Qualitat C. Qualitat

10/12/2015

Objecte:

Gestionar la planificació, el desenvolupament i avaluació les activitats d’aula així com el registre de l’assistència dels alumnes.

Àmbit d'aplicació:

Tots els grups d'alumnes del centre d’acord amb les característiques específiques de cada tipus d’estudi. 

Indicadors:



* Indicadors qualitatius: 
MD020202 Memòria de departament - Fulls de seguiment (o memòria) de cada assignatura - nivell - grup de la programació didàctica
   - Programació
   - Seguiment i resultats
   - Casos especials i/o adaptacions
   - Activitats de suport
   - Activitats complementàries o extraescolars realitzades
   - Valoració dels resultats  
   - Mesures correctores.

MD020303 Enquestes valoració de l'alumnat.

* Indicadors quantitatiu:
MD020202 Memòria de departament - Fulls de seguiment (o memòria) de cada assignatura - nivell - grup de la programació didàctica
  - Nombre de classes previstes i nombre de classes impartides.

 MD020303 Resultats de les enquestes de valoració de l'alumnat de les activitats d'aula de cada assignatura, en relació a:
   > Clima d'aula
   > Classes dinàmiques
   > Bones explicacions
   > Participació de l'alumnat
   > Coherència examen
   > Esforç necessari 
   > Interès alumnat

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip Directiu Cap d'estudis
Dissenyar i lliurar la documentació necessària al professorat.
Fer el seguiment trimestral del desenvolupament de les classes. Tot el curs

Caps de departament
Coordinar el desenvolupament de les activitats d'aula dels membres del departament.
Supervisar la temporització prevista en la programació.
Supervisar que s'emplena correctament el document MD020203 Memòria de Departament - Full de 
seguiment de la programació de cada assigntura - nivell - grup.                                

Tot el curs
Tot el curs (mitjan i 
final de trimestre / 
avaluació)

Tutors Coordinar l’equip educatiu en relació a activitats en l’aula. Tot el curs



Professorat

Passar llista i registrar l’assistència d’alumnes i incidències al Gestib-Web (excepte a BAD, que no és 
presencial).
Presentar la matèria i facilitar la documentació i el material als alumnes.
Preparar, realitzar i avaluar les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb la programació i el pla d’
activitats previst.
Realitzar el seguiment i control del procés a l’aula i els reajustaments a la programació que siguin 
necessaris.
Registrar les qualificacions dels alumnes en les diferents activitats d’aprenentatge programades.
Planificar les activitats a realitzar durant la sessió  i enregistrar el seu seguiment al quadern del professor.
Planificar i enregistrar les ACIs per l'alumnat NESE i les adaptacions que, en general, siguin necessàries per 
atendre les necessitats de l'alumnat.
Fer el seguiment de les activitats d'aula realitzades en relació a la programació al document MD020203 
Memòria de Departament - Full de seguiment de la programació de cada assigntura - nivell - grup

Tot el curs

Alumnat Fer les actitivitats proposades a classe.
Valorar el desenvolupament de les activitas d'aula. Trimestralment

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Equip directiu Director/a
Caps d'estudis

Aplicació informàtica GESTIB-WEB: Llistat dels grups.
Anàlisi i seguiment trimestrel de les activitats d'aula:
    > MD020202 Memòria del Departament (Seguiment de la 
progrmació)
    > MD030104 Resum Seguiment Memòria del departament.
    > MD0603-- Llibre d'actes de la Junta de Delegats, Acta de les 
REDs (MD0205-- Llibre de seguiment del grup - nivell),        
    > MD0603--Llibre d'actes de departament.
Resultats enquestes de valoració de l'alumnat de les activitats 
d'aula en format digital tipus Qüestionari Google Drive.

Orientadora/es Orientador/a i 
professorat de suport MD020203 Llibre d'ACIs de grup - nivell

Tot el curs. A les reunions de coordinació d'ACIs, amb 
l'assessorament del la PT, el professorat va programant i 
elaborant l'ACIS de la seva matèria

Cap de departament

MD020202 Memòria del Departament (Seguiment de la 
progrmació)
MD030104 Resum Seguiment Memòria del departament
MD060303 Llibre d'actes del Departament.

La memòria i el resum de la memòria s'actualitzen a mitjan i a 
final de trimestre / avaluació                



Professorat

Guió de la/les primera/es sessions de presentació d'una 
assignatura, PENDENT                                
Quaden del professorat - Format lliure 
Control de Faltes d'assistència - GESTIB
MD020202 Memòria de departament - Full de seguiment 
assignatura - nivell - grup
MD020203 Llibre d'ACIS de grup - nivell - assignatrura.
              

Model de Quadern del professorat en format digital Google 
Drive. Document voluntari i/o Aplicacions informàtiques.

     

Alumnat
MD020303  Enquestes alumnat valoració d'activitats d'aula

Desenvolupament:

Desenvolupament

 INICI

Disposar dels documents i els instruments necessaris per a la planificació de les activitats d'aula (calendari de d'activitats, 
currículums vigents, horaris, llistats d'alumnes, recursos i espais, etc.)

PROGRAMAR ACTIVITATS

- El professor/a prepara les classes d’acord amb la programació d'aula del departament, la contextualitza a la realitat de cada 
grup i organitza els recursos didàctics.

REALITZAR ACTIVITATS

- Durant les sessió de classe, el professorat enregistra les absències de l'alumnat a l'aplicació del Gestib i desenvolupa les 
activitats previstes.
- Al final de la sessió, el professor anota al quadern les activitats realitzades i les observacions que cregui oportunes. 
- El centre disposa d'un model de quadern del professor en format digital, tot i que el professorat pot utilitzar el format que 
consideri més adequat (en paper, digital o aplicacions informàtiques), sempre que inclogui tots els continguts marcats per la 
normativa.
- El cap de departament coordina que s’està dins la temporització prevista a la programació periòdicament a les reunions de 
departament. 



AVALUAR L'EFECTIVITAT DE LES 
ACTIVITATS DINS DE L'APRENTATGE 

DE L'ALUMNAT

- El professorat avalua contínuament el procés d'ensenyament - aprenentatge registrant-ho tot al seu quadern, incloses les 
activitats que es fan per atendre a la diversistat.
- D’acord amb la programació d’aula, periòdicament s’avaluen activitats, treballs, proves, actitud i autonomia de l'alumnat. d'acord 
amb les adaptacions fetes per atrendre la diversitat de l'alumnat.
- Al llarg del curs, el professorat enregistrarà al document MD020530 Llibre d'ACISs grup- nivell els alumnes als quals s’estan 
aplicant adaptacions curriculars. 

AVALUAR EL PROCÉS

Valoració per part del professorat:
- El professorat fa el seguiment de les activitats d'aula en el quadern del professorat i, a més, trimestralment ho enregistra al full 
de seguiment del document MD020202 Memòria del Departament (Seguiment de la progrmació).
- En el cas del BAD, atès que són uns estudis no presencials, no es comptabilitzarà l’assistència de l’alumnat.

Valoració per part de l'alumnat:
- L'alumnat valora el desenvolupament de les activitats d’aula amb el professorat i ,a més, trimestralment es fa una valoració amb 
una aplicació informàtica per recollir dades  i extreue les estadístiques i resums. 

FÍ
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PR0204 Avaluació i 
Lliurament de qualificacións i titulacions

Cap d'estudis Cap d'estudis i C. 
Qualitat C. Qualitat

07/11/2015 9:14:33

Objecte:

 - Identificar i controlar el procés de l’avaluació dels alumnes, atorgar les qualificacions i registrar-les.
 - Definir el procediment per assegurar el lliurament de qualificacions i de titulacions, en el seu cas, a l'alumnat del centre.

Àmbit d'aplicació:

Tots els cursos que s’imparteixen al centre (ESO, BATX, FPB, CF)
Inclou els següents tipus d’avaluacions: 
 - Reunions d'Equip Docent (REDs): inicials i trimestrals
 - Parcials o trimestrals
 - Finals (de juny)
 - Extraordinàries (de setembre)
 - De recuperació (pendents) 

Totes les qualificacions i titulacions que s’hagin de lliurar.
   

Indicadors:

Indicadors qualitatius:
> Adequació de les dates de les avaluacions: Valoració que es fa a la CCP i Reunió de tutors de cada nivell. Registres: Llibres d'actes CCP i reunios de tutors.
> Adequació de l'horari i del desenvolupament del guió de Junta d'Avaluació. Valoració que es fa les reunion de tutors de cada nivell. Registres: Llibres d'actes de les reunios de 
tutors.
> Grau de seguiment dels acord establerts a les Juntes d'Avaluació. Valoració que fa cada tutor a les reunions de tutors. Registres: Llibres d'actes de les reunios de tutors.

Indicadors quantitatius:
> Adequació dels horaris de les juntes d'avaluació: Número de professors/-es que els coincideixen 2 o més sessions d'avaluació.
> Grau de satisfacció del funcionament i efectivitat de les REDs i Juntes d'Avaluació. Valoració que fa el professorat a les enquestes de satisfacció del funcionament de centre.

Responsabilitats:



Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Caps d'estudis

- Preparar el pla anual d’avaluacions.
- Preparar el calendari de reunions de les juntes d’avaluació
- Supervisar les reunions de les juntes d’avaluacions (ordinària i extraordinària) i vetllar pel seu correcte 
desenvolupament.
- Recopilar les dades dels resultats de les avaluacions.

Trimestralment

Equip Directiu Directora - Signar el llibre d’escolaritat.
- Signar les actes d’avaluació.

Final de curs
Trimestralment

Orientadora/es Orientadora - Assessorar les juntes d’avaluació i proposar mesures correctores i orientadores. Trimestralment

Cap de departament Cap de departament - Gestionar l’avaluació dels alumnes amb assignatures pendents d’anys anteriors del departament. 
- Gestionar les reclamacions formals a les notes de les avaluacions finals. Trimestralment

Tutor Tutors

- Preparar les reunions de la junta d’avaluació (preavaluació amb els alumnes i recollida de la informació de 
tots els professors de l’equip educatiu).
- Presentar la valoració del grup, a partir de la síntesi de recollida d’informació de l’equip educatiu, i altres 
aspectes que consideri pertinents.
- Realitzar l’acta de la junta d’avaluació, sintetitzant la informació deixant constància dels acords i temes 
sorgits durant la sessió.
- Lliurar les qualificacions als famílies/alumnes.
- Signar les actes d’avaluació.

Trimestralment

Equip docent - Acordar les mesures de millora que consideri més oportunes.
- Modificar les notes derivades d’una reclamació, mitjançant una junta d'avaluació extraordinària Trimestralment

Professorat Professorat

- Qualificar abans de la reunió de cada junta d’avaluació i registrar-les als mitjans establerts. 
- Signar les actes d’avaluació.
- Supervisar les activitats per recuperar l’assignatura pendent d’acord amb els criteris establers per cada 
departament didàctic.

Trimestralment

Administració Administratius

- Imprimir i segellar els butlletins de notes.
- Custodiar les actes d’avaluació.
- Sol·licitar els títols a la Conselleria d’Educació.
- Tramitar i lliurar els certificats de notes que puguin sol·licitar els alumnes i famílies.
- Lliurar els títols als alumnes.
- Mantenir els llibres de registre de títols.
- Gestionar la matrícula a selectivitat.
- Supervisar totes les feines realitzades pel personal d’administració.
- Signar les pàgines corresponents a les notes d’ESO i batxillerat al llibre d’escolaritat.
- Signar la relació certificada d’alumnes que accedeixen a les PAAU.
- Signar darrera els títols la diligència, una vegada estan registrats al llibre intern de registre.

Juny i setembre

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions



Equip directiu Directora i Caps 
d'estudis

DC020401 Pla d'Avaluació
NM020401 Reclamacions - Instruccions
Calendari d'Avaluacions i REDS
Horaris sessions d'avaluació i REDS

Totes les instruccions, documents oficials, etc. queda a la 
secretaria del center

Equip directiu Cap d'estudis

MD020532 Llibre de seguiment de l'alumnat 

NM010401 Instruccions per sol·licitar el títol de batxillerat i 
matrícula per la selectivitat.
NM010402 Instruccions per sol·licitar el títol de tècnic i tècnic 
superior.                

Pestanyes 1A2R, 2A2R,3A3R: Hi figura la recollida 
d'informació de l'alumnat del grup de l'equip Docent 
Observacions de cada alumne/a i els acords presos per cada 
alumne/a. Així mateix, aquesta pestanya és l'acta de la 
sessió d'avalació perquè inclou també: Reivindicacions del 
grup, Observacions sobre el grup, Acords presos del grup, 
Observacions del tutor, data i signatura del tutor/a.

Administració Administratius

MD020402 Sol·licitud revisió notes.doc
MD020402 Reclamacions Annex 2 Model de sol revisió de 
notes/decisió de titulació
MD020402 Models comunicació resolució sol·licitud revisió notes
LI010401 Models oficials externs
Llibre de registre de títols de batxillerat
Llibre de registre de títols de graduat en Educació Secundària
Llibre de registre de títols de tècnic
Llibre de registre de títols de tècnic superior
Llibre de registre de certificats de PQPI
Expedients d’alumnes
Registre de llibres d’escolaritat d’ESO
Registre de llibres d’escolaritat d’Batxillerat

Tutor Tutors

MD020532 Llibre de seguiment de l'alumnat 

MD020406 Autoavaluació individual de l'alumnat d'ESO i FPB
MD020401 Acta preavaluació de grup

Pestanyes 1A2R, 2A2R,3A3R: Hi figura la recollida 
d'informació de l'alumnat del grup de l'equip Docent 
Observacions de cada alumne/a i els acords presos per cada 
alumne/a. Així mateix, aquesta pestanya és l'acta de la 
sessió d'avalació perquè inclou també: Reivindicacions del 
grup, Observacions sobre el grup, Acords presos del grup, 
Observacions del tutor, data i signatura del tutor/a.

Equip docent Professorat MD020532 Llibre de seguiment de l'alumnat

Pestanyes 1A2R, 2A2R,3A3R: Hi figura la recollida 
d'informació de l'alumnat del grup de l'equip Docent 
Observacions de cada alumne/a i els acords presos per cada 
alumne/a.

Alumnat Alumnat - tutor MD020412 Autoavaluació individual de l'alumnat d'ESO i FPB
MD020401 Acta de preavaluació              

L'alumnat els emplena durant les sessions de tutoria prèvies 
a la sessió d'avaluació



Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI

CONFECCIONAR EL PLA ANUAL 
D'AVALUACIÓ

Calendari d'avaluacions, REDs i lliurament de notes.
- El cap d’estudis elabora un pla anual de les avaluacions, que s’inclou a la Programació General Anual.

Convocatòria
- El cap d’estudis convoca les juntes d’avaluació

PRE - AVALUAR

Qualificacions i comentaris
- El professorat enregistra les qualificacions i comentaris o emplena informes de valoració (avaluació inicial i REDs) perquè el 
tutor pugui extreure una preacta de qualificacions i una anàlisi del funcionament del grup (Gestib i Llibres de seguiment).

Autoavaluació individual de l'alumnat
- L'alumant fa una autoavaluació individual en una sessió de tutoria. Es valora el grau d'assoliment de les assignatures i de les 
competències bàsiques, s'analitzen les causes i els aspectes a millorar del seu procés d'aprentatge.

Avaluació de cada grup - classe
- Cada grup-classe elabora una valoració del funcionament i rendiment del grup a les diferents assignatures i elabora una preacta 
d'aquesta sessió que serà llegida a la Junta d'Avaluació del grup.
- El tutor dedica una sessió de tutoria on coordina l’autoavaluació dels alumnes, l’avaluació del grup d'alumnes i del 
desenvolupament de les classes.



AVALUAR

Juntes d'Avaluació
- La sessió es desenvolupa segons el guió que marca la mateixa acta de la Junta d'Avaluació, amb la participació dels delegats 
de classe per transmetre la valoració general del grup i rebre la valoració que fa el conjunt de professors.
- A continuació,  s’analitzen els resultats i les característiques individuals i col·lectives dels alumnes per tal de poder adoptar 
acords sobre accions a posar en pràctica, tant a nivell individual com de grup.
- A les avaluacions oficials, es prenen decisions de promoció dels alumnes, s’aporten informes individuals de cada àrea suspesa i 
altra documentació per notificar a les famílies. Es decideix el consell orientador per als alumnes de l’ESO que promocionen i se 
signa l’assistència del professorat.

Actes de les Juntes d'Avaluuació
- El tutor s'encarrega de redactar l'acta que recull les observacions i acords a nivell de grup i de cada alumne individualment.

LLIURAR BUTLLETINS I INFORMES

Butlletins de qualificacions
- El personal d’administració imprimeix els butlletins de notes, els segella i són lliurats a l'alumnat pels tutors.
- ESO, BATX i FPB:Al final de curs (juny/setembre) s' afegeixen als butlletins instruccions específiques referides al curs següent o 
sol·licitud de títol i matrícula per la selectivitat.
- Les qualificacions finals queden reflectides a l’expedient de l’alumne, juntament amb la seva trajectòria anterior.

Tramitació i lliurament de títols
- Educació Secundària Obligatòria: la proposta d’expedició del Títol d'ESO es fa d’ofici.
- Batxillerat i Cicles Formatius: l'alumnat ha de sol·licitar el títol (d'acord amb l'NM010401 Instruccions per sol·licitar el títol de 
batxillerat i matrícula per la selectivitat / NM010402 Instruccions per sol·licitar el títol de tècnic i tècnic superior) per tal que el 
personal administratiu faci la proposta d’expedició de títol acadèmic a la Conselleria.
- Tots els alumnes que hagin superat una etapa són incorporats als corresponents llibres de registre de títols; a continuació s’hi 
registra la data de sol·licitud del títol si és produeix aquesta. Quan la Conselleria expedeix els títols, el centre notifica als 
interessats que poden passar a recollir-lo;  així com es van lliurant, és deixa constància tant al LLIBRE DE REGISTRE DE 
TÍTOLS LLIURATS PEL CENTRE DOCENT (de la Conselleria) com als LLIBRES DE REGISTRE DE TÍTOLS (específics del 
centre).
- FPB: el personal d’administració expedirà el Certificat d’haver superat aquest estudis  i el tramitarà davant la Inspecció 
Educativa, perquè els doni el vist-i-plau i els retorni al centre.

POST- AVALUAR

Actes oficials i reclamacions de notes
- De les avaluacions oficials, s’extreu una acta que signa tot el professorat del grup i s’arxiva a secretaria, s’obre un termini per 
atendre consultes i reclamacions dels alumnes i famílies.
- En cas de rebre reclamacions de notes, se segueix el procediment establert a la normativa de la Conselleria.
Anàlisi quantituatiu (i qualitatiu) dels resultats obtinguts per part del professorat de cada assigntura-grup
- Trimestralment el professorat enregistra Memòria del Departament l'anàlisi quantiutatiu i qualitatiu dels resultats obtinguts. En 
cas que no s'arribi a l'objectiu fixat l'assignatura serà No Conforme i s'analitzen les causes i s'especifiquen les mesures 
correctores.
Seguiment dels acords de grup i individuals
- També realitza una sessió de tutoria amb els alumnes després de l’avaluació.
- El tutor s’encarrega de fer el seguiment dels acords presos a les avaluacions, des de la perspectiva que conformen reunions de 
l’equip docent del seu grup, dins el que és la seva tasca tutorial. 



AVALUAR EL PROCÉS

- Es mesuren i valoren els indicadors dels procés.  
- Enquestes de satisfacció del funcionament de centre del professorat: Qüestió relacionada amb el Grau de satisfacció del 
funcionament o efectivitat de les REDs i Juntes d'Avalauació

FÍ
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PR0205 Tutoria i orientació
Orientadors/es Orientadors/es i C. 

Qualitat C. Qualitat

18/02/2016 4:55:19

Objecte:

I. Suport al Pla d'Acció Tutorial
Aplicar els criteris d’orientació i tutoria, definits al PAD (Pla d’atenció a la diversitat), el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i del Pla d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP).

II. Orientació acadèmica i professional
Aplicar els criteris d’orientació i tutoria, seguint les directrius del Pla d’atenció a la diversitat (PAD), Pla d’Acció Tutorial (PAT) i del Pla d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP).

III. Recolzament al procés d'ensenyament-aprenentatge
Aplicar els criteris d’orientació i tutoria, seguint les directrius del Pla d’atenció a la diversitat (PAD), Pla d’Acció Tutorial (PAT) i del Pla d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP).

Àmbit d'aplicació:

I. Suport al Pla d'Acció Tutorial
II. Orientació acadèmica i professional
III. Recolzament al procés d’ensenyament-aprenentatge

Indicadors:

- MD020532 Llibre de seguiment de l'alumnat: Acta i Registre d'entrevistes
       Acta de la reunió - Indicadors qualitatius: Observacions de l'alumne/a, acords presos de l'alumne/a, abservacions del grup, acords presos del grup.
       Registre d'entrevistes amb famílies - Indicador quantitatiu: Nombre d'entrevistes/contactes amb famílies realitzats.

- Núm. de llibres de seguiment amb les actes completes: Observacions i acords, tant d'alumne com de grup enregistrades.

- Llibres d'actes de totes les reunions implicades amb la valoració de les activitats realitzades i propostes de millora.

Responsabilitats:



Qui? Observacions Què? Quan?

CCP Fer propostes per l'elaboració, revisió, actualització i millora del POAP,  PAD i PAT.
Inici de curs

Tot el curs

Claustre
Aprovar les oportunes actualitzacions i revisions del POAP, PAD, i PAT.
Col·laborar amb els tutors i tutores en el desenvolupament del PAD, PAT i PAOP.

Inici de curs

Tot el curs

Equip directiu Caps d'estudis

- Coordinar i dirigir, conjuntament amb el DO, el desenvolupament del POAP, PAD, PAT i les mesures del 
PIE encaminades a millorar l’acció tutorial.
- Elaborar el calendari de reunions de tutor/s juntament amb orientació.
- Coordinar les reunions amb els tutors i les tutores.
- Elaborar horaris de grups atenent criteris del  PAD.
- Col·laborar amb els equips educatius, els tutors/es i el DO en la detecció i presa de mesures per atendre la 
diversitat.
- Assignar hores i espais per a la coordinació entre el professorat implicat en els diferents programes de les 
mesures del PAD.
- Fer el seguiment del PAD i avaluació resultats obtinguts.

Inici de curs

Tot el curs

Equip directiu Director/a
- Designar els tutors i les tutores, atenent, si és necessari, els criteris acordats al PAD.
- Signar, donant el vist-i-plau, els Consells Orientadora d’ESO, d'acord amb la normativa vigent.

Orientadors/es

- Elaborar i actualitzar el Pla Anual d’actuacions d’acord amb del PAD i el PAT.
- Col·laborar amb el cap d’estudis per preparar les reunions amb els tutors i tutores.
- Elaborar la Programació Anual de Tutories i a final de curs fer-ne una valoració, juntament amb tutors i 
tutores.
- Facilitar recursos per al desenvolupament de les tutories de grup i material complementari per el seguiment 
tutorial.
- Realitzar atenció personalitzada a alumnat i famílies, quan es consideri oportú per part dels tutors o a 
petició de la família directament.
- Coordinació amb l’Ajuntament i d’altres serveis externs (IBSALUT, Menors,..), per els casos que es derivin 
de petició d’assessorament familiar, d’absentisme o d’altres circumstàncies familiars i/o personals.
- Elaborar el Pla Anual i el PAD, d’acord amb els acords presos als diferents òrgans de coordinació implicats.
- Assessorar la CCP sobre mesures, tant ordinàries com extraordinàries, que facilitin l’atenció a la diversitat
- Col·laborar amb l’equip directiu en la valoració de necessitats i les possibles mesures d’actuació.
- Assessorar i coordinar al professorat del Departament d’Orientació perquè informi a principi de curs el 
professorat de les principals característiques dels alumnes que tenen suport.
- Elaborar, amb la col·laboració del professorat de suport i la resta de professorat, els informes 
psicopedagògics que siguin prescriptius a tots els nivells educatius (Integració Educativa, FPB)
- Mantenir actualitzada, en col·laboració de la resta del professorat del Departament d’Orientació, la 
informació de les butlletes d’estat de l’alumnat nese i la informació d’aquest alumnat inclosa al Gestib.

Tot el curs



Orientadors/es

- Elaborar el Pla Anual d’Orientació, inclòs dins la Programació Anual de Tutories a cada nivell educatiu.
- Col·laborar amb el cap d’estudis per preparar les reunions amb els tutors i tutores dedicades a l’orientació 
acadèmica i professional.
- Recopilar i elaborar el material necessari per a l’orientació de l’alumnat.
- Donar directrius als tutors/es i facilitar recursos per al desenvolupament de les tutories dedicades a l’
orientació i, sempre que sigui possible, fer-les conjuntament amb ells.
- Realitzar xerrades informatives i atenció personalitzada a alumnat i famílies en els nivells educatius de 3r d’
ESO, 4t d’ESO, Batxillerat i FPB.
- Assessorar i col·laborar en l’emissió del Consell Orientador de l’alumnat que finalitza ESO i FPB.
- Elaborar els informes d’orientació previs a la petició d’incorporació a un FPB.
- Recolzar la feina d’orientació que fan els/les tutors/es a les sessions de tutoria, assistint a alguna d’elles.

Tot el curs

Tutor

- Treballar per assolir els objectius previstos al PAD i al PAT respecte a la seva tasca amb alumnes, 
professorat i famílies.
- Realitzar les sessions de tutoria amb el grup, d’acord amb la programació.
- Participar a les reunions de tutors i tutores.
- Mantenir, almenys una vegada a principi de curs, una reunió conjunta amb totes les famílies del seu grup d’
alumnes.
- Afavorir una bona dinàmica i funcionament del grup del qual és tutor/a.
- Analitzar el funcionament de les tutories d'acord amb el PAT i fer-ne propostes de millora.
- Proposar les peticions d’actuacions amb els serveis socials de l’Ajuntament per a assessorament familiar i 
absentisme, en col·laboració del Departament d’Orientació de l'alumnat d'ESO.
- Presidir i coordinar les reunions d’equips educatius i les juntes d’avaluació.

Tot el curs

Tutor

- Realitzar les sessions de tutoria dedicades a l’orientació amb el grup, d’acord amb el POAP.
- Participar en l'organització de les sortides previstes d’orientació acadèmica i professional.
- Elaborar, amb l’asessorament de l’orientadora, el Consell Orientador de fi d’etapa d’ESO i de FPB.
- Detectar possibles problemes d’aprenentatge, juntament amb l’equip docent, i plantejar-ho al Departament 
d’Orientació per establir les possibles mesures conjuntes correctores.
- Mitjançant les reunions d’equips educatius, i amb l’ajuda del Departament d’Orientació, fer el seguiment de 
l’alumnat nese. 
- Mantenir informades les famílies i a l'alumnat, amb la col·laboració del Departament d’Orientació i l'Equip 
Directiu, del procés educatiu i de les mesures que s’adoptin per a millorar el procés d’ensenyament-
aprenentatge.

Tot el curs



Professorat suport Professorat del Dep. 
d'Orientació

- Col·laborar amb l’orientadora en les possibles revisions i actualitzacions del PAT.
- Col·laborar amb l’orientadora en l’elaboració i recerca de material útil per a l’acció tutorial.
- El professorat de suport realitzarà una tasca tutorial compartida amb el tutor del grup de referència als 
grups que es decideixi per PIE a fi de millorar l’atenció als alumnes que presenten dificultats.
- Assistir a les reunions de tutors del nivell al qual estan fent suport.
- Col·laborar en el procés d’orientació en el cas d’alumnes inclosos dins programes específics
- Col·laborar amb l’orientadora en la recerca i la preparació de material útil per a l’orientació i en l’elaboració 
d’informes previs a un Programa de FPB.
- Assessorar i participar en la prevenció, detecció i abordatge dels problemes d’aprenentatge.
- Col·laborar amb el professorat en l’elaboració de les adaptacions curriculars.
- Realitzar les tasques de suport i de docència directa que s’acordin anualment al PAD.
- Col·laborar amb els tutors i tutores en el seguiment dels alumnes inclosos dins programes específics de 
suport i amb l’atenció a les seves famílies.
- Mantenir reunions a final de curs amb els centres de Primària i amb l’equip psicopedagògic per tal de 
recollir el màxim d’informació significativa dels nous alumnes que arriben al centre.
- Elaborar, en col·laboració del tutor, els informes prescriptius de l’alumnat nese.

Equip docent

DC020501 Pla d’acció tutorial (PAT)
DC020502 Programació anual tutories
DC050403 Pla d’atenció a la diversitat (PAD)

MD020525 Model de recollida d’informació d’alumnes a les reunions de seguiment.
MD020526 Models informes tutorials ESO de final de curs
MD020527 Enquestes avaluació funcionament del departament d’orientació.
MD020528 Pla d’orientació educativa i professional
NM020529 Orientacions itineraris educatius de quart d’ESO
NM020532 Presentació pla d’orientació als alumnes 3r ESO        
NM020533 Presentació pla d’orientació als alumnes de 4t ESO
MD020534 Model convocatòria presentació pla d’orientació a les famílies
Moodle- Cursos d’orientació acadèmica i professional ESO i BATX
MD020535 Petició d’orientació individual
MD020536 Model Consell Orientador 4t ESO
MD020537 Model Consell Orientador FPB
MD020538 Enquesta petició Programes FPB
MD020539 Model informe FPB
MD020527 Enquestes avaluació funcionament del Departament Orientació

Tot el curs

Professorat
Detectar possibles problemes d’aprenentatge dels alumnes i establir les oportunes mesures de reforç i d’
adaptacions, amb la col·laboració del professorat de suport del Departament d’Orientació, i portar a la 
pràctica les adaptacions curriculars dels seus alumnes.

Tot el curs

Coordinador

- Activitats 
complementàries i 
extraescolars
- Medi Ambient i 
Salut
- Biblioteca

Coordinar i col·laborar amb tutors/es en la planificació d’activitats extraescolars i complementàries que es 
decideixin des de tutoria. Tot el curs

Coordinador Convivència 
Assistència a les reunions setmanals de tutors/es de 1r i 2n d'ESO per afavorir un idoni seguiment dels 
casos on sorgeixen problemes  de disciplina i/o convivència.
Intervenció directa amb alumnes o grups que es consideri necessari per part del tutor/a o l’equip educatiu.

Tot el curs



Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Equip directiu Caps d'estudis MD060304 Plantilla Llibre d'actes de reunions amb tutors  Per tots el nivells d'ESO, batxillerat i cicles

Orientadora/es

DC020501 Pla d’acció tutorial (PAT) (Pendent actualització)
DC020502 Programació anual tutories
DC050203 Pla d’atenció a la diversitat (PAD) (Pendent 
actualització)
MD020528 Pla d’orientació educativa i professional (POAP)  
(Pendent actualització)

Registre de dades de l'alumnat nouvingut de 1r d'ESO. (Format 
lliure)

MD020525 Model de recollida d’informació d’alumnes a les 
reunions de seguiment.
MD020526 Models informes tutorials ESO de final de curs.
MD02052204 Models actes coordinació amb EMIFs.

Guies i material d'orinetació acadèmica i professional per l'alumnat 
i famílies (NM020529 Orientacions itineraris educatius, NM020532 
Presentació pla d’orientació, Moodle- Cursos d’orientació 
acadèmica i professional ESO i BATX, MD020534 Model 
convocatòria presentació pla d’orientació a les famílies)

MD020536 Model Consell Orientador 4t ESO (Model de centre)
MD020537 Model Consell Orientador FPB (Model de centre)
Model Consell Orientador d'ESO Conselleria d'Educació (Model 
oficial, d'acord amb la normativa vigent)

MD020538 Enquesta petició Programes FPB
Models d'incorporació a FPB (Models oficials, d'acord amb la 
normativa vigent)

MD020527 Enquestes avaluació funcionament del Departament 
Orientació.

Professorat Dep. Orientació



Orientadora/es

DC020541 Pla anual del Departament d’Orientació
NM020547 Instruccions per elaborar  adaptacions curriculars
MD020530 Llibre d'ACIS Nivell Grup - Model adaptació curricular 
d’àrea.
Models oficials informes complementari alumnat nese per les 
famílies (d'acord normativa vigent).
Models ofiicials informes alumnat suport (d'acord normativa 
vigent).
Models oficials d'incorporació a PMAR (d'acord amb la normativa 
vigent) 
MD020552 Models consentiment alumnes i família inclusió en 
programes específics. 
Model oficial informe psicopedagògic alumnat nese d’inclusió 
Programa d’Integració (d'acord amb la normativa vigent).
 
MD020560 Registre d'ús d'expedients.
MD020549 Enquestes valoració funcionament programes de 
suport amb alumnes.

Professorat Dep. Orientació

Tutor

MD020532 Llibre de seguiment de l'alumnat Nivell Grup (Recollida 
d'informació matèries per REDs i Juntes d'Avaluació, actes, 
entrevistes famílies i elecció de delegat i sotsdelegat,)
MD020530 Llibre d'ACIS Nivell Grup
MD020511 Avaluació inicial d'alumne Nivell - Grup
NM020509 Guió reunió col·lectiva famílies
MD020505/7 Fitxes recollida de dades alumnes
NM020508 Presentació i primera sessió de tutoria amb alumnes.
doc
PR0201 Presentació Reunió acollida famílies inicial.
MD020534 Models notificacions absències de l’alumnat

Professorat
MD020532 Llibre de seguiment de l'alumnat Nivell Grup (Recollida 
d'informació matèries per REDs i Juntes d'Avaluació, Entrevistes 
famílies)
MD020530 Llibre d'ACIS Nivell Grup



Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI

PLANIFICAR I ORGANITZAR ACCIONS

SUPORT AL PLA 
D'ACCIÓ 
TUTORIAL

- Planificació anual: Revisar i actualitzar, si escau, tots els plans d'acció totorial i orientació (PAT, PAD I 
POAP) i  el PIE que serà aprovat pel Claustre i conté les mesures adients per a cada curs acadèmic. El Pla 
d’Anual del Departament d’Orientació en l’àmbit d’acció tutorial s’elabora a partir de les directrius i 
objectius del PAD i el PAT.

- Primera reunió de tutors: A principi de setembre es farà la primera reunió de tutors per tal de 
comunicar-los les principals directrius i tota la documentació, eines i recursos que hi ha al seu abast per a 
desenvolupar la tasca tutorial. També es proporcionarà els materials que necessiten per a les carpetes 
dels alumnes  i les pautes per a la jornada d’acollida dels alumnes i primera tutoria.

- Primera sessió de coordinació a nivell d’equip docent: A començament de curs, es realitzen les 
reunions dels equips de professorat per tal de donar a conèixer les directrius i característiques pròpies dels 
grups recollides al PAD.

ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA I 
PROFESSIONAL

Anualment, es revisa i actualitza, si és el cas, el POAP i en proposa les oportunes actualitzacions, si 
escau.Aquest document serà aprovat pel claustre i a parti d'ell es realitza la Programació Anual de 
Tutories, que inclou l’orientació acadèmica i professional.

A les reunions de tutors d'ESO, FPB, Batxillerat, CFGM i CFGS amb orientació i cap d’estudis al llarg del 
curs es planteja com es porta a terme específicament l’orientació acadèmica i professional, d’acord amb el 
POAP. 

RECOLZAMENT 
AL PROCÉS 
D'ENSENYAMENT 
- APRENETATGE

Anualment, d'acord amb les directrius de la CCP, l'elaboració dels horaris i l’estructura d’organització 
general del centre per part de l’equip directiu es farà d'acord amb el PAD vigent.



DESENVOLUPAR ACCIONS

SUPORT AL PLA 
D'ACCIÓ 
TUTORIAL

- Primera sessió de tutoria: Aquesta té la doble funció d'acollida i tutoria. El tutor recull informació dels 
alumnes.
- Primera sessió amb famílies: A principi de curs, els tutors/es faran una reunió conjunta amb totes les 
famílies del seu grup-classe que també té una doble funció, acollida i tutoria. 
- Sessió d’avaluació inicial del grup: Dins el mes d'octubre, es realitza una avaluació inicial per tal 
d'obtenir informació útil per conduir els grups i al mateix temps poder informar a les famílies. El recull 
informació dels trets generals del grup i alumnes que han mostrat algun tipus de problemàtica per 
desenvolupar amb normalitat el curs.
- Coordinació i seguiment de les activitats de tutoria: Els tutors i tutores es reuneixen per nivells, 
segons el calendari previst, amb el cap d’estudis i l’orientadora per tal de preparar les sessions de tutoria 
amb l’alumnat i fer un seguiment continuat dels grups. De cada reunió es farà acta. Es donaran diversos 
materials i recursos per poder dur a terme les sessions de tutoria, tal com tècniques d’estudi, estratègies 
per resoldre  conflictes, elecció de delegats ...i també es decidiran i planificaran les activitats i els tallers 
que es faran des de tutoria per a treballar els temes transversals previstos a la Programació Anual. També 
es farà un seguiment  de les activitats previstes.
- Sessions de tutories amb els alumnes: Setmanalment, cada tutor/a, a la sessió de tutoria amb el grup 
desenvoluparà les activitats previstes.
- Seguiment dels alumnes del grup: El tutor és la persona de referència de cada alumne del grup, recull 
la informació rellevant, realitza el control d’assistència segons les instruccions i comunicant a les famílies 
els casos de faltes d'assistència reiterades o comunicant la situació d'absentisme. Coordina les reunions 
dels equips educatius del seu grup per fer el seguiment.
- Tutoria individualitzada: Al llarg del curs, cada tutor/a mantindrà contactes de forma individual amb l’
alumnat del seu grup i amb les seves famílies, per a la qual cosa pot demanar informació de la resta de 
professorat sobre el rendiment de l'alumne. A aquestes reunions, hi assistirà, si es considera oportú, l’
orientadora o el professor/a de suport en cas d’alumnes inclosos dins programes específics.
- Accions de suport als tutors: El professorat adscrit al Departament d’Orientació col·laborarà amb l’
orientadora en la recerca i material útil per als tutors en la seva tasca. El Departament d’Orientació, a 
petició dels tutors/es, de l’equip educatiu o dels propis pares, en farà un seguiment individualitzat.
- Col·laboració tutorial externa: Es demanarà la col·laboració de Serveis Externs, utilitzant els 
documents específics de cada Institució, en cas d’alumnes amb problemàtica familiar, de salut, o en 
situació d’absentisme i es farà un seguiment conjunt del cas per part del tutor, el Departament d’Orientació 
i cap d’estudis. 
-Informe tutorial d'ESO: A final de curs, els tutors realitzen un informe que s'adjunta i complementa el 
butlletí de notes. 

ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA I 
PROFESSIONAL

A les reunions setmanals prepararan totes les activitats de tutoria relacionades amb l’orientació. Es 
donaran diversos materials i recursos per poder dur a terme les sessions d’orientació a disposició dels 
tutors i al cursos d’orientació acadèmica i professional del Moodle per als alumnes i les seves famílies.

Al llarg del curs, i especialment durant el 2n i 3r trimestre, es duran a terme totes les actuacions previstes 
amb el grup-classe i les famílies. També es duran a terme atencions personalitzades a famílies i alumnat. 
Es registraran les entrevistes realitzades, tant per part dels tutors i tutores, com per part de l’orientadora.

A final de curs es realitza un consell orientador individualitzat per els alumnes que acaben l'ESO.



DESENVOLUPAR ACCIONS

RECOLZAMENT 
AL PROCÉS 
D'ENSENYAMENT 
- APRENETATGE

El recolzament al procés d’ensenyament-aprenentatge consisteix en diferents tipus d’accions concretes 
per atendre la diversitat (detallades al PAD).

A principi de curs, una vegada estiguin formats els grups i tenguin assignat l’equip educatiu i tutor/a, es 
farà una reunió inicial amb el professorat en la qual l’orientadora, juntament amb el professorat de suport 
implicat, lliurarà la llista d’alumnes que tindran un suport específic, les seves característiques, necessitats, 
el tipus de suport que rebran i les orientacions sobre el tipus d’ajuda que han d’oferir-los els professors a l’
aula ordinària. 

A totes les reunions d’equips educatiu que es tenguin al llarg del curs, s’anirà fent un seguiment del suport 
ofert a aquests alumnes i del seu progrés individual per si es considera necessari fer ajustaments a la 
proposta inicial.

A les reunions d’equips educatius i a les de tutors/es es plantejaran, si és el cas, nous casos succeptibles 
de tenir un seguiment específic i es veuran quines mesures es poden oferir per donar-los resposta, inclosa 
una valoració del Departament d’Orientació. 

A les reunions setmanals de l’orientadora amb el professorat de suport, es farà un seguiment de les 
mesures adoptades i es realitzaran les adequacions necessàries per ajustar la resposta a les necessitats. 

El professorat de suport de Departament d’Orientació facilitarà la seva disponibilitat horària d’hores 
complementàries a fi de poder coordinar-se amb el professorat dels respectius Departaments Didàctics per 
tal de fer un seguiment de les ACIS que s’elaborin. Hi haurà coordinacions en horari lectiu amb el 
professorat. 
       

REVISAR ACCIONS

SUPORT AL PLA 
D'ACCIÓ 
TUTORIAL

- Amb l’objectiu d’analitzar i millorar l’orientació educativa, s’avaluarà el procés a partir d’enquestes de 
satisfacció (alumnat, famílies i professorat) a la memòria final que s'inclou dins la revisió del sistema. 
- El cap d’estudis, els tutors/es i l’orientadora analitzaran els resultats d’aquesta valoració i realitzaran les 
propostes de millora, tal i com consta als llibres d'actes corresponents.

ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA I 
PROFESSIONAL

RECOLZAMENT 
AL PROCÉS 
D'ENSENYAMENT 
- APRENETATGE

AVALUAR EL PROCÉS

A final de curs, s’avaluaran totes les accions desenvolupades i s’inclouran els resultats a la memòria de final de curs, així com s’
elaboraran propostes de canvi i millora quan es consideri oportú.



FÍ



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0206 FCT I FPE
Cap d'estudis Cap d'estudis i C. 

Qualitat C. Qualitat

30/06/2014

Objecte:

Especificar tot el protocol d’actuació en el desenvolupament dels mòduls de Formació en Centres de Treball (FCT) dels diversos cicles formatius i del mòdul de Formació Pràctica en 
Empreses (FPE) del PQPI de l’IES Joan Ramis i Ramis. 

Àmbit d'aplicació:

Tots els alumnes de la formació professional que estiguin en disposició de fer el mòdul de FCT/FPE, totes les empreses col·laboradores i professorat del centre nomenat tutor de 
FCT/FPE de PQPI i Coordinador de les FCT del Centre.

Indicadors:

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Directora

Signar convenis, annexos i llibrets de seguiment.
Nomenar, a proposta del Cap de departament, els tutors de FCT/FPE.
Resoldre les sol·licituds d’exempció o renúncia de FCT/FPE.
Nomenar el Coordinador de FCT.

Anualment



Cap de departament Cap departament

Gestionar les renúncies, suspensions i exempcions relatives a la FCT/FPE.
Coordinar les reunions amb els Tutors de FCT del seu departament.
Programar les activitats relatives a les FCT dins el marc de la programació del departament.
Fer constar a la memòria del departament el resum de les enquestes de satisfacció de les empreses i 
alumnes.
Juntament amb el tutor de FCT, elaborar l’informe sobre sol·licituds d’exempció de FCT.

Anualment

Coordinador Coordinador FCT

Participar en la sessió d’acollida del professorat anomenat tutor de FCT.
Realitzar la sol·licitud perquè donin d’alta, a l’aplicació FORCET, els nous tutors de pràctiques i donin de 
baixa els que ja no ho són.
Proporcionar als tutors els recursos necessaris per desenvolupar la seva tasca.
Trametre a la secretaria del centre (IES Joan Ramis) la documentació oficial del procés (convenis, annexos,  
i quadern dels alumnes).
Supervisar el desenvolupament de les FCT i ser el referent del procés per als professors tutors.
Coordinar la recollida de dades relatives a la inserció laboral de la FCT.
Trametre la memòria de despeses del professorat i dels alumnes.
Trametre la memòria final de les FCT.
Revisar i donar conformitat a les empreses triades pel tutor i a l'assignació alumne-empresa corresponent.
Revisar i donar conformitat al programa formatiu de cada alumne.
Fer-se càrrec de les tasques del tutor en cas de baixa d’aquest.

Anualment

Tutor Tutor FCT

Elaborar/revisar la part de la programació respectiva al mòdul de FCTs.
Cercar empreses noves en el cas que es consideri necessari.
Actualitzar el llistat de las empreses col·laboradores de la FCT/FPE.
Elaborar la llista d'alumnes que faran la FCT/FPE.
Preparar i revisar el programa formatiu del mòdul de FCT/FPE per a cada alumne.
Realitzar la visita prèvia a les empreses, validar-les, signar els convenis (si és necessari) i signar els 
annexos als convenis.
Fer el seguiment quinzenal de la programació amb el tutor d’empresa.
Reunir-se quinzenalment amb els alumnes per fer amb ells els seguiment de FCT/FPE.
Ajudar els alumnes a emplenar el quadern de seguiment de la FCT/FPE.
Avaluar l’alumne conjuntament amb el responsable de l'empresa al final del procés.
Lliurar a les empreses l'enquesta de satisfacció.
Lliurar als alumnes l'enquesta de satisfacció.
Lliurar la seva memòria de despeses i la dels alumnes al Coordinador de FCT.
Lliurar la llista d’empreses col·laboradores a secretaria.
Fer la memòria de practiques formatives..

Anualment

Empresari Tutor d'empresa
Fer el seguiment de l'alumne en l'empresa.
Donar suport als alumnes en les seves tasques formatives-productives a l’empresa.
Avaluar l'alumne conjuntament amb el tutor de la FCT/FPE.

Anualment

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions



Tutor Tutor FCT

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per 
la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a 
les Illes Balears. (BOIB núm. 95 de 24 de juny de 2010) (document 
oficial).

- Documentació a la pàgina web de la Direcció general de 
formació professional (CAIB), pestanya pràctiques formatives en 
centres de treball, informació general:
- Sol·licitud d’exempció. (Annex I, document oficial).
- Model informe d’exempció per part del tutor: MD020603.
- MD020604 Recollida dades empreses.
- Llibrets FCT/FPE (fotocòpies de les pàgines que tenen 
continguts). També a la pàgina web de DGFP.
- Programes formatius (un per cada alumne) (Annex V, document 
oficial).
- Memòria Final de pràctiques (una per professor) (Annex VI, 
document oficial).
- Memòria Compensació professorat (document oficial).
- Informe valoratiu del tutor del centre de treball (Annex VII, 
document oficial).
- Document d'inserció Laboral curs acadèmic (document oficial).

MD020601 Qüestionari satisfacció alumne.
MD020602 Qüestionari satisfacció empresa.
DC020601 Document FCT

Desenvolupament:

Desenvolupament



Les FCT/FPE componen un mòdul inclòs en els impartits als cicles formatius i PQPI. La conselleria d’educació i cultura amb l’ordre de 15 de juny de 2010 regula el seu 
funcionament. La programació de les FCT/FPE s’inclou a la programació del departament i hi estaran especificades i temporalitzades les activitats a desenvolupar: La programació 
seguirà el guió que recull l’ordre de 15 de juny de 2010 en el seu article 69. El cap del departament és el responsable de l’elaboració de la programació del departament 
conjuntament amb la resta de membres; el tutor de FCT/FPE ha d’elaborar, juntament amb el Coordinador de les FCT i/o el cap de departament, el programa formatiu de FCT/FPE.

A començament de curs, el Coordinador de les FCT/FPE desenvoluparà una sessió informativa d’acollida al professorat tutor d’FCT/FPE. Els professors tutors de les FCT/FPE 
disposaran de les hores de dedicació que estableixi la normativa vigent per tal de gestionar les FCT/FPE (programar, contactar amb empreses, signar convenis, lliurar informes, 
realitzar les visites i entrevistes, etc) (PR0103 Assignació de càrrecs i horaris) i són els responsables del seu correcte desenvolupament. El Coordinador de les FCT/FPE és el 
responsable subsidiari de desenvolupar aquest procés.

El departament fa el seguiment del desenvolupament de la programació, com a mínim, dues vegades al trimestre i, per tant, també farà el seguiment de les FCT/FPE, sense perjudici 
que aquesta freqüència es pugui augmentar durant l’execució de les FCT/FPE.

El Coordinador de FCT és el referent per al professor tutor i és el facilitador dels recursos necessaris que estaran disponibles als departaments (normativa, instruccions, models de 
document, etc.) i que han de venir referenciats com a recursos a la programació. A més, tot el material legal vigent, documents, etc., estan penjats a la web del caib: (http:
//formacioprofessional.caib.es).

La secretaria del centre guardarà, juntament amb l’expedient de l’alumne la documentació oficial generada, firmada i segellada (quadern de pràctiques, convenis, annexos i 
programes de formació). A més la intranet del centre (caseta), a l’apartat de coordinacions, casella coordinació FCT, carpeta de documents queda copia digital de tota la 
documentació feta. Tota la informació (convenis, annexos, dades de les empreses, alumnes, tutors, etc.) ha d’estar introduïda al FORCET Web (https://apps.caib.es/forcet/).

L’alumnat podrà presentar sol·licituds d’exempció o renúncia al mòdul de FCT/FPE (document oficial). El Cap de departament i el tutor de FCT/FPE analitzaran les sol·licituds d’
exempció presentades i decidiran si els correspon una exempció total o parcial del mòdul o la denegació de l’exempció (Informes d’exempció, document oficial). 

Quan concorrin circumstàncies especials (període extraordinari, jornada especial, canvi d’illa, etc) previstes a la normativa vigent, s’atendrà a les instruccions peculiars previstes a la 
mateixa.

El Coordinador de FCT/FPE demanarà a través de secretaria els quaderns dels alumnes a la DGFP (Llibrets FCT/FPE)

L'assignació de l'alumnat als llocs formatius que ofereixen les empreses, l'ha de fer el tutor de FCT/FPE d’acord amb el Coordinador de FCT, intentant adequar les capacitats, 
habilitats i altres condicionants personals de l'alumnat amb les característiques pròpies de cada lloc formatiu.

A cada empresa col·laboradora, es nomenarà un tutor de empresa que farà el seguiment del treball realitzat per l’alumne, donant-li suport en les seves tasques formatives-
productives a l’empresa.

Els programes formatius de les FCT/FPE són personalitzats segons les necessitats individuals de l’alumne i segons les característiques peculiars de l’empresa a la qual és assignat. 
A la programació però es recollirà un de genèric a partir del qual es faran les adaptacions particulars a cada alumne. 

El Tutor d’FCT/FPE orientarà els alumnes  dels  diferents  aspectes  de  l’FCT/FPE  abans de començar les pràctiques, podent demanar la col·laboració del professor de FOL, en 
especial informarà sobre els aspectes:

Saber i orientar si algun alumne es troba en condicions de formalitzar la renúncia o exempció (si algun alumne obté la excepció o opta per fer una renúncia, el tutor no farà la recerca 
de centre de treball), o es troba en una situació  especial  (períodes  extraordinaris,  jornades  especials,  canvi  d’illa, etc. S’ha de sol·licitar autorització a DGFP). Aquesta informació  
permetrà saber per a quants d’alumnes s’ha de fer assignació d’empreses, i si s’ha de fer algun tipus de tramitació especial.
Calendari i jornades de les pràctiques.
Programa formatiu.
Característiques de l’empresa.
Avaluació. Els aspectes actitudinals són valorats (veure pàgina d’actituds del quadern de l’alumne).

De la mateixa forma, informarà a les empreses seleccionades sobre les clàusules  del conveni (contractació de l’alumnat, compliment del programa formatiu, seguiment de l’alumnat, 
assegurança, etc.).

Tota la documentació, s’haurà de formalitzar al programa FORCET.

Quinzenalment es visitarà l’empresa per fer el seguiment de les pràctiques de l’alumne. En l’última visita a l’empresa, el tutor d’FCT/FPE i el tutor de l’empresa avaluaran 
conjuntament si l’alumne ha assolit les capacitats programades. També s’aprofitarà per avaluar el procés a través de l’enquesta dirigida a l’empresa.

Quinzenalment els alumnes en horari de realització de FCT/FPE aniran al centre educatiu per emplenar els llibrets de seguiment de les FCT/FPE sota la supervisió del tutor de 
FCT/FPE. 

Tant l’alumne com l’empresa avaluaran el procés d’FCT/FPE, emplenant una enquesta de satisfacció. Els resultats de les enquestes es reflectiran a la memòria del mòdul, dins la 
memòria del departament.

En cas de suspensió o incompliment per  part  d’una  empresa, cal comunicar la  suspensió  mitjançant  el  document generat per l’aplicació informàtica FORCET i presentar la 
documentació prèvia a les estades quan hagin desaparegut les causes motivadores de la suspensió. 

En acabar el període de pràctiques, es realitzarà l’avaluació de les FCT/FPE atorgant la qualificació requerida. S’ha de considerar que, encara que l’empresari avalua (cal tenir en 
compte l’“Informe valoratiu  del  responsable  del  centre  de  treball”),  qui  realment  qualifica  és  el  tutor d’FCT/FPE. (Informe valoratiu del tutor d’empresa, document oficial).

El tutor remetrà a secretaria la memòries de les practiques formatives per a la seva tramesa a la DGFP, la memòria de despeses del professorat, així com  la enquesta d’inserció 
laboral (quan la conselleria el soliciti i en el format que ells enviïn). 

Es farà el buidatge de les enquestes de satisfacció d’alumnes i empreses anotant els resultats a la memòria final del mòdul d’FCTs inclosa a la memòria del departament. 

De tot el desenvolupament de les FCT/FPE es farà un seguiment al departament, coordinat pel cap de departament, i se’n deixarà constància a la memòria del departament.

Pel que fa a la possibilitat de participació en els programes Leonardo (pràctiques FCT/FPE a empreses estrangeres) i al protocol d’actuació en els casos d’accidents, s’atendrà al que 
estipula la normativa vigent (Ordre de 2 de gener de 2003 de la CEC, reguladora de les FCT/FPE)





IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0501 Estratègia i revisió PEC: Missió / 
Projecte Educatiu

Director/a Director/a i C. 
Qualitat C. Qualitat

04/04/2016 8:04:13

Objecte:

Identificar, desplegar i revisar la missió del centre, partint del Manual de la Qualitat.   

Àmbit d'aplicació:

Totes les persones del centre

Indicadors:

Documents de recollida de dades i d’anàlisi generats pel mateix sistema de gestió de qualitat a través dels processos de l’MP05 Estratègia i Planificació Anual i MP03 Mesura, 
Anàlisi i Millora

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Consell escolar

Ser informat en relació a la missió del centre.
Revisades 
periòdicament, 4 o 
5 anys

Ser informat en relació a les polítiques dins el marc del Projecte Educatiu del centre.
Revisades 
periòdicament, 4 o 
5 anys

Aprovar el Pla Estratègic del centre i, si escau, les actualitzacions anuals. Cada 4 anys

Equip directiu Directora

Determinar les persones que participaran en el procés de definició de la Missió.
Oferir directrius i col·laboració a l’hora d’elaborar i revisar la missió Anualment



Equip directiu Directora

Preparar i revisar el Manual de la Qualitat, juntament amb la Coordinadora de Qualitat, i aprovar-lo.
Comunicar la missió del centre a la comunitat educativa al començament del curs i procurar que es trobi en 
tot moment a la disposició de tota la comunitat educativa.

Tot el curs

Determinar i fer el seguiment de les polítiques del centre. Periòdicament, 4 o 
5 anys

Presentar el Pla Estratègic al professorat i a la resta de la comunitat educativa i establir els mecanismes per 
tal d’assegurar que pugui ser conegut per tothom. Cada 4 anys

Determinar les persones que participaran en el procés de definició del Pla Estratègic.
Elaborar i revisar el Pla Estratègic. Cada 4 anys

Fer públiques les polítiques i estratègies vigents en el centre al començament del curs a través de la PGA i 
del Pla Anual. 
Avaluar el grau de compliment de les polítiques a través del desenvolupament del Pla Anual (Revisió del 
sistema).

Inici de curs i final 
de curs

Equip de millora - Col·laborar en l’elaboració i la redacció de la missió.
- Coordinar l’elaboració i la redacció del Pla Estratègic. Cada 4 anys

Coordinador Qualitat
Preparar i revisar el Manual de la Qualitat, juntament amb la Directora
Coordinar l’elaboració i la redacció de la missió. 
Garantir l’actualització de les polítiques del centre. 

Inici de curs i cada 
3 anys.

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Coordinador Qualitat

DC050101 Manual de la Qualitat
DC050102 Mapa de Processos
DC050103 Política de Qualitat.
DC050104 Política Pedagògica
DC050105 Política de Convivència
DC050106 Política Lingüística
DC050107 Política Mediambiental
DC050108 Política de Personal
DC050109 Política d’Activitats Extraescolars

Pendent 

Equip directiu Directora

DC050103 Missió del Centre
- PR0501 Carta de Compromisos  (Format lliure)
- PR0501 Pla Estratègic 2012-2016
- Projecte de direció 2012-2016 (Format lliure)
- Memòria EFQM de l’IES Joan Ramis i Ramis (juliol 2008), 
redactada d’acord amb els criteris i subcriteris del model, amb el 
consegüent Informe-Avaluació de caràcter extern.
- Presentació “Actualització de la Missió del Centre i elaboració del 
Pla Estratègic 2009/13” - Format lliure



Equip  directiu Directora
PR0501 Concreció Curricular 
PR0603 Reglament d'organització i funcionament (ROF)
Projecte Lingüístic del centre (PLC)

Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI DEFINICIONS

- MANUAL DE LA QUALITAT

El Manual de la Qualitat DC050101 serà preparat i revisat per la directora i la coordinadora de qualitat, i 
aprovat d'acord amb l'estructura / el contingut  i les directrius que determina la normativa vigent. 

- MISSIÓ
La missió del centre aporta la manera de ser de l’organització, una formulació de visió a llarg termini i dels 
valors amb què s’identifica.
Missió: raó de ser de l’organització.
Visió: aspiració de l’organització, imatge d’un futur desitjable.
Valors: criteris d’actuació, regles de joc o conductes esperades i potenciades a l’organització. 

La Missió de centre deriva del Pla Estratègic i aquest del Projecte de Direcció.

- PLA ESTRATÈGIC
El Pla Estratègic estableix els factors crítics d’èxit organitzats per àrees crítiques, les metes estratègiques, 
els indicadors, així com els processos clau i els projectes que es prioritzen en el període de vigència per a  
l’assoliment d’aquestes metes. També estableix els propietaris i equips dels processos clau i dels 
projectes.
És el mateix projecte de direcció que una vegada aprovat pel Consell Escolar es converteis en Pla 
Estratègic de centre pel període de 4 anys.

IDENTIFICAR I APROVAR

LA MISSIÓ - El model a seguir per a l’elaboració i la revisió de la missió en el marc de la redacció del nou Pla 
Estratègic cada quatre anys és participatiu. Per això, l’equip directiu compta amb un equip de persones, 
encapçalat per l’Equip de Millora de Qualitat, que participen en la redacció del document. 
- Per la revisió o actualització de la Missió es recullen les necessitats i expectatives de la comunitat 
educativa i es tradueixen en factors crítics d’èxit i metes estratègiques. El centre disposa dels documents 
de recollida de dades i d’anàlisi generats pel mateix sistema de gestió de qualitat, a través dels processos 
de l’MP05 Estratègia i Planificació Anual i MP03 Mesura, Anàlisi i Millora.
- Una vegada es disposa del document definitiu, es proposa la seva informació  per part del Consell 
Escolar.

POLÍTIQUES I 
ESTRATÈGIES

- Les polítiques s’identifiquen a partir d’una reflexió de l’equip directiu i del claustre en el seu compliment, 
són redactades pels consegüents càrrecs o equips (coordinacions) responsables. 
- Són aprovades per claustre pel que fa als aspectes pedagògics i pel Consell Escolar si la normativa en 
vigor així ho estableix.



IDENTIFICAR I APROVAR Pla Estratègic /
Projecte Educatiu

- El Pla Estratègic deriva del Projecte de Direcció, presentat pel Director /-a i l'Equip Directiu i és aprovat, si 
escau, pel Consell Escolar
Una vegada es disposa del document definitiu, es fa públic al claustre de professors i es proposa la seva 
aprovació per part del Consell Escolar.

- El Pla Estratègic es recull en el document Pla Estratègic. Com a conseqüència del Pla Estratègic, s’
actualitzen, si cal, els processos clau que el centre prioritza en la seva gestió.

- S'empren diferents tècniques o eines de gestió per a l’elaboració del Pla Estratègic que permeten 
transformar la missió i la visió en estratègia a través d’un conjunt coherent d’objectius, indicadors i 
processos agrupats en quatre perspectives: 
  >Perspectiva del client: com ens veuen els alumnes i les famílies?
  >Perspectiva interna: en quins processos hem de ser excel·lents?
  >Perspectiva d’innovació i aprenentatge: quins recursos són clau per innovar i millorar?
  >Perspectiva financera: com ens veu l’administració, l’APIMA, les institucions? Quins resultats obtenim 
gestionant els recursos propis? 

COMUNICAR I DESPLEGAR

LA MISSIÓ - A començament de curs, l’Equip directiu comunica la missió a tot el professorat del centre incloent el 
document en el Carpeta del professor/a, i és una part essencial de la informació específica que rep el nou 
professorat a la sessió d’acollida dins el marc del sistema de gestió de qualitat. 
- Com a document generador del Plans Anuals que deriven del Pla Estratègic, és comunicada amb la resta 
d’elements que formen part de la PGA. 
- L’alumnat i les famílies en reben la informació a través dels tutors, la web i és incorporada en els 
materials que són comentats a la primera reunió de la Junta de Delegats. A les Jornades de portes 
obertes, dedicades a donar a conèixer el centre al potencial alumnat de 1r d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles 
Formatius, també se’n dóna oportuna informació. 
- El document de la Missió es fa públic a la cartellera de Qualitat del hall i es manté exposada 
permanentment a la web juntament amb la resta de documents estratègics que formen part del Projecte 
Educatiu del centre (PEC). 
- La Missió del centre així com els compromisos de qualitat, els principals indicadors de qualitat i l’oferta 
educativa es reparteixen a tot el centre a través de la Carta de Compromisos.

POLÍTIQUES I 
ESTRATÈGIES

- Les polítiques es despleguen a l’organització a partir de la formulació d’objectius i indicadors juntament 
amb el desenvolupament dels projectes i dels processos dins el Pla Estratègic i els diferents Plans Anuals. 
- Les polítiques del centre es comuniquen juntament amb la Programació General Anual del Centre (PGA) 
per assegurar que són conegudes, estan implantades i es mantenen al dia a tots els nivells de l’
organització.
- A començament del curs, la directora, a través dels coordinadors implicats, és la responsable de fer 
públiques les polítiques i recordar-les a tota la comunitat escolar i, en particular, al professorat implicat en 
les activitats relacionades. Per reforçar la comunicació, les diferents polítiques del centre es mantindran 
exposades permanentment en els taulers d’anuncis i en la pàgina web del centre juntament amb la resta 
de documents estratègics que formen part del Projecte Educatiu del Centre (PEC).
- A final de curs, els divesos coordinadors que han dut a terme accions per aconseguir els respectius 
objectius les comuniquen al claustre i al Consell Escolar a través de les seves memòries.



COMUNICAR I DESPLEGAR

PEC - El Pla Estratègic, juntament amb el Pla Anual desplegat a la PGA, es presenta al Consell Escolar del 
centre per a la seva aprovació. - El /la director/a és responsable de presentar el pla estratègic juntament 
amb els documents estratègics (missió, polítiques, pla anual). 
- L’equip directiu, i en particular la directora, assegura que el Pla Estratègic és comunicat a tot el 
professorat en una reunió de claustre i en garanteix la difusió per a tota la comunitat educativa a través de 
l’exposició permanent a la pàgina web del centre com a element fonamental del projecte Educatiu de 
Centre (PEC).
- El desplegament del Pla Estratègic es materialitza amb el desenvolupament del seu contingut en els 
plans anuals de centre.

REVISAR 

LA MISSIÓ - La missió es pot revisar periòdicament cada 4 anys.
- La revisió de la missió pot comportar una nova reformulació. Les reformes de la missió es fan com a 
resposta a les demandes, expectatives, interessos dels alumnes i famílies (satisfer la seva demanda de 
formació, expectatives...), a l’aportació de valor (aprenentatge, competència...) i als resultats que es 
cerquen (acadèmics, inserció laboral...) més que com una simple referència del que oferim (la nostra 
missió es formar, donar classes...). En tot cas, s'ha de revisar cada cou Pla Estratègic.

POLÍTIQUES I 
ESTRATÈGIES

Les polítiques es revisen periòdicament, habitualment en el marc del Pla Estratègic i de les elaboracions 
del Pla anual de la PGA i es donen a conèixer a tota l’organització per diversos mitjans. 

PEC - El Pla Estratègic es revisa a la finalització del seu període de vigència. Amb independència d’aquesta 
revisió global, la direcció pot introduir modificacions al contingut del pla que l’orientin en funció de la realitat 
canviant i la pròpia execució del pla.
- Finalment la planificació estratègica pot conduir a una revisió de la missió del centre.



AVALUAR EL PROCÉS

FI



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0502 Elaboració i revisió de la PGA
Director/a Director/a i C. 

Qualitat C. Qualitat

04/04/2016 1:18:09

Objecte:

Definir el procediment per identificar, desplegar i revisar la programació general anual del centre (PGA).

Àmbit d'aplicació:

Totes les persones del centre.

Indicadors:

Veure els indicadors que es recullen en el document DC050401 Pla Anual (inclòs també dins la PGA)

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Consell escolar Consell escolar Ser informat de la PGA Inici de curs

Equip directiu Equip directiu Elaborar la PGA. Inici de curs

Equip directiu Directora
Aprovar i donar a conèixer la PGA.
Presentar la PGA al Consell Escolar i al claustre de professors. Inici de curs

Claustre Aprovar els aspectes pedagògics de la PGA



Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Equip directiu Directora
PGA Programació General Anual (format lliure)
DC050201 Pla Anual
MD050201 Calendari Planificació d’activitats

Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI
La PGA, a partir d’un diagnòstic inicial i de la memòria del curs anterior, és la caoncrecció del Pla Estratègic de centre on 
s'estableixen: els objectius, concretats en el Pla Anual, la planifica les activitats del centre i els mecanismes concrets de 
seguiment i avaluació.  

IDENTIFICACAR I APROVAR

- Per elaborar la PGA, es segueixen criteris i orientacions que faciliten la participació i la implicació de les persones. Les 
directrius, el contingut i els documents adjunts són les que estableix la normativa vigent. La font principal utilitzada és el Pla 
Estratègic i la Memòria de final de curs. 
- La PGA l’elabora cada curs l'equip directiu i, després, el Claustre aprova els aspectes docents, L'’aprovació definitiva correspon 
al Director, respectant els aspectes docents. Finalment, el Consell Escolar és informat de la PGA.

- La PGA inclou el Pla Anual, que recull la concreció dels objectius de la PGA, expressats de forma mesurable i amb els 
corresponents indicadors. En el pla anual s’indica el desplegament dels objectiu del centre, les accions, responsables i calendari.

COMUNICAR I DESPLEGAR

- A començament de curs, el Director serà la responsable de presentar la PGA de centre, juntament amb la documentació 
pertinent, al Claustre i al Consell Escolar.
- Per reforçar la comunicació, la PGA es mantindrà a l‘abast de la comunitat educativa i, juntament amb el Pla Anual i la resta 
dels documents estratègics, es mantindrà exposada durant el seu període de vigència a la pàgina web del centre.
- Una cop aprovada la PGA és d'obligat compliment per tots els membres de la Comunitat Educativa



REVISAR

El seguiment del pla anual es realitza segons les periodicitats establertes, ja sigui al final de cada una de les tres avaluacions, el 
juny i el setembre, tal com es recull al Pla Anual. 

AVALUAR EL PROCÉS

FI



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0503 Eines de la millora i 
Revisió del sistema

Director/a Director/a i C. 
Qualitat C. Qualitat

25/03/2016 23:26:19

Objecte:

- Definir el procediment per a la revisió del sistema dins el marc de l’avaluació del grau de compliment de la Programació General Anual. 
- Definir el procediment per a la planificació i la gestió de les activitats de millora. 
- Definir el procediment per analitzar les causes de les no conformitats potencials i per determinar i implantar accions preventives.
- Definir el procediment per a la gestió de propostes de millora/innovació que incrementin l’eficàcia i l’eficiència del funcionament del centre així com la millora en els serveis donats.

Àmbit d'aplicació:

- Totes les persones, activitats i documents afectats pel sistema de qualitat.
- Totes les activitats que afectin o puguin afectar la qualitat dels cursos impartits, i el sistema de gestió en el seu conjunt a través de totes les propostes aportades per la comunitat 
educativa.

Indicadors:

- Veure els indicadors que es recullen en els documents i/o processos següents:
Indicadors recollits al Pla Anual (PR0504) i al Seguiment de cursos (PR0301)
Programa d’auditories (PR0305)
Mesura de la satisfacció de clients (PR0304)
Gestió de no conformitats i AACC (PR0303)
Suggeriments, queixes i reclamacions (PR0302)
Accions de millora i d’innovació (PR0305)
Enquestes al personal docent i no docent sobre el funcionament general del centre (PR0307)
Recollida de propostes de dels Departaments Didàctics i de la CCP sobre l’elaboració del PIE (Projecte d’Intervenció educativa) (PR0205)
Enquestes de valoració per part de l’alumnat, professorat i tutors dels diferents programes del centre desenvolupats a través del PAD (PR0205).
- Revisió trimestral del sistema (PR0503 )

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Consell escolar Membres del Consell 
Escolar És informat de la Memòria Anual final de curs



Equip directiu Membres de l'equip 
directiu

- Planificar, amb l’Equip de Millora de Qualitat, el Pla Anual de Millora a partir de les necessitats del centre i 
de les propostes recollides.
- Avaluar l’efectivitat del Pla Anual de Millora a la revisió del sistema de final de curs.
- Valorar, analitzar i donar el tractament adequat a les propostes de millora/innovació sorgides al llarg del 
curs d’acord amb l’EMQ i la CCP. 

Tot el curs

- Avaluar la PGA i revisar el sistema de qualitat.

CCP Valorar, analitzar i donar el tractament adequat a les propostes de millora/innovació sorgides al llarg del curs 
d’acord amb l’Equip Directiu i l’EMQ. Anualment

Coordinador Qualitat

- Coordinar el disseny, el seguiment i l’execució del Pla Anual de Millora.
- Valorar l’eficàcia de les accions de millora, d’innovació i preventives sorgides al llarg del curs.
- Mantenir l’arxiu de les accions de millora, d’innovació i preventives.
- Facilitar la informació a la Direcció per a la revisió del sistema.
- Gestionar els SQR que impliquin una millora o innovació. 

Tot el curs

- Col·laborar amb l’equip directiu i aportar la informació pertinent per a la revisió del sistema.

Cap de departament
Caps de 
departament i 
coordinadors

Avaluar les corresponents programacions i incorporar propostes de millora

Equip de millora
Dissenyar, d’acord amb les coordinacions implicades, el Pla Anual de Millora i fer-ne el seguiment i l’
avaluació.
Comunicar al claustre els resultats obtinguts.
Analitzar els SQR i les propostes específiques de millora/innovació i donar-los el tractament més adequat.

Tot el curs

Professorat Professorat Fer propostes d’innovació/millora.
Executar les activitats de millora/innovació planificades Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Cap de departament MD020203 Memòria del departament

Coordinador MD020204 Programació i memòria de la coordinació

Equip directiu Memòria del centre (format lliure)

Coodinador de Qualitat

Revisió trimestral del sistema
MEMÒRIA DE CENTRE
MEMÒRIA - Revisió del sistema
MD020204 Programació i Memòria de la Coordinació Qualitat.

Equip de millora Coodinadora de 
Qualitat

DC050301 Pla Anual de Millora 
Ll050302 Llistat i seguiment de propostes de millora



Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI

- El sistema de qualitat serà revisat anualment per la direcció del centre per assegurar-ne la conveniència, l’adequació i l’eficàcia 
continuades. 
Tot açò queda emmarcat dins de la planificació i gestió de la millora i la revisió final del sisitema.

PLANIFICAR

PLANS DE 
MILLORA

-La planificació en l’àmbit de la millora es realitza a l’inici del curs, juntament amb la planificació de la 
gestió del centre i la planificació docent, i una vegada feta la revisió del sistema del curs anterior. 

La planificació de la millora es concreta, per una banda, en el PAD i, per l’altra, en el Pla Anual de Millora. 
 > El PAD conté totes les accions docents (agrupacions d’alumnes, programes de reforç, accés al 
currículum, etc.) programades per millorar la pràctica docent i els resultats acadèmics, tot atenent la 
diversitat de l’alumnat del centre. Aquest projecte s’elabora tenint en compte els recursos humans del 
centre i la viabilitat de les propostes fetes pel Departament d’Orientació, Departaments Didàctics i CCP. El 
PAD és preparat per l’equip directiu amb l’assessorament del Departament d’Orientació i amb la implicació 
i participació del Claustre de professors, que aprova el projecte a la sessió de Claustre on s’aproven les 
directrius de funcionament del curs en qüestió.

> El Pla Anual de Millora es dissenya una vegada feta la revisió del sistema amb la finalitat d’incidir en els 
aspectes relacionats amb l’organització general del centre o bé amb aspectes pedagògics que s’hagin 
detectat com a àmbits de millora. El Pla Anual de Millora pot, per tant, implicar diferents coordinacions del 
centre, estiguin representades explícitament o no a l’Equip de Millora de Qualitat. 
 

PROPOSTES DE 
MILLORA

Les propostes de millora, que tenen doble vessant de prevenció i d’innovació, poden sorgir al llarg del curs 
per les aportacions de tota la comunitat educativa del centre a través del PR0302 Suggeriments, Queixes i 
Reclamacions. 



PLANIFICAR

REVISIÓ DEL 
SISTEMA

- En finalitzar el curs, l’Equip Directiu, amb la col·laboració de la Coordinadora de Qualitat, realitzarà l’
avaluació del grau de compliment de la Programació General Anual (PGA) i incorporarà a la Memòria 
anual un apartat d’organització i gestió: revisió del sistema de gestió de qualitat.

DESENVOLUPAR

PLANS DE 
MILLORA

- L’EMQ, amb les coordinacions afectades, és el  responsable de dissenyar, executar, fer el seguiment, 
avaluar i comunicar els resultats d’aquest Pla Anual de Millora. 
- La coordinació general del Pla Anual de Millora, els resultats del seguiment i de l’avaluació es recullen al 
es responsabilitat de la coordinadora de Qualitat.

PROPOSTES DE 
MILLORA

- La Comissió de Coordinació Pedagògica, l’EMQ i l’Equip directiu en fan, primer, una valoració en el sentit 
de determinar si és una proposta que implica un nou enfocament, una innovació, una idea diferent sobre la 
qüestió tractada, és una millora menor o simplement una sol·licitud d’altre tipus. 
- D’acord amb l’anàlisi d’aspectes positius i dificultats plantejades, nomenen un grup responsable, el qual 
haurà de planificar les actuacions que s’han de dur a terme. 
- L’EMQ serà el responsable d’avaluar les actuacions fetes i de tancar-ne l’informe. 
- En el cas d’accions innovadores de gran abast, es pot plantejar d’incorporar-les dins del marc del Pla 
Anual de Millora del centre del proper curs.

Les propostes-informes de millora són llistades en LI050302. 
REVISIÓ DEL 
SISTEMA

- El coordinador de Qualitat recopilarà totes les dades i informació elaborades al llarg del curs en relació a:
> Resultat de les auditories
> No conformitats i estat de les accions correctores i preventives.
> SQR- Suggeriments, queixes i reclamacions
> Pla Anual de Millora
> Resultats de les enquestes de satifacció de l'organització i funcionament de centre del curs present: 
alumnat, professorat, famílies i personal no docent.
> Propostes de millora: professorat, alumnat, famílies i personal no docent
> Pla de formació del centre



REVISAR 

- A final de curs, l’equip directiu avalua el Pla de Millora, tot valorant el grau de compliment del pla i el grau d’efectivitat en la 
millora del centre. Decideix, alhora, si el Pla resta tancat o cal mantenir-lo actiu al llarg del proper curs.
- El coordinador de qualitat revisa i analitza tota la informació recollida en relació als Pla de Millora, Revisió del Sitema i 
Propostes de Millora, i es fa una valoració final de l’eficàcia de la gestió de qualitat.
- S'extreuen les conclusions més rellevants i les propostes de millora que són recollides en la memòria de final de curs.
- La memòria, serà preparada per l'Equip directiu i el coordinador de qualitat d'acord amb l'estructura, el contingut i les directius 
que determina la normativa vigent. Un cop aprovada pel Consell Escolar, s’ha de remetre al Departament d’Inspecció Educativa i, 
a més de l’apartat de revisió estricta del sistema.

                                                           

AVALUAR EL PROCÉS

- Suggeriments de canvis en el sistema i recomanacions de millora en general: L’apartat de la revisió del sistema de la qualitat 
inclou les accions i revisions pertinents per tal de propiciar la millora l’eficiència del processos del sistema, la millora dels cursos i 
l’assignació dels recursos necessaris.   

FI
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PR0301 Seguiment i mesura dels cursos
Cap d'estudis Cap d'estudis i C. 

Qualitat C. Qualitat

21/04/2016

Objecte:

Definir el procediment de mesura i verificació dels cursos i dels processos del sistema

Àmbit d'aplicació:

Tots els cursos de la formació reglada, inclosos en l’oferta educativa, i els processos de gestió

Indicadors:

Seguiment de cada assignatura - nivell - grup (MD020203 Memòria departament - Fulls de seguiment, ARN1 i ARN2) i detecció de NC.
Resultats acadèmics trimestrals de cada assignatura - nivell - grup 

* Indicadors quantitatius per nivell: 
Es comparen amb l'avaluació anterior, amb els anys anteriors i amb Menorca i Illes Balears i s'obtenen les tendències:
  - %d'alumnes amb tot aprovat
  - %d'alumnes amb 1-2 suspeses
  - %d'alumnes amb 3-4 suspeses
  - %d'alumnes amb 5 o + suspeses
  - %d'alumnes amb mitjana >= 7
  - %d'alumnes que promocionen amb 0 suspeses juny
  - %d'alumnes que promocionen amb 1-2 suspeses juny
  - %d'alumnes que titulen juny 
  
* Indicadors qualitatius
- Anàlisi dels resultats per nivells tenint en compte  els resultats de l'avaluació anterior, dels anys anteriors i de Menorca i Illes Balears.

Responsabilitats:



Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Equip directiu
Fer el control i seguiment del desenvolupament de tots els cursos i processos implicats del centre.
Aprovar la mesura i la verificació final dels cursos.
Fer els registres de mesura i seguiment dels cursos com a responsable.

Tot el curs

Coordinador Qualitat Realitzar el seguiment dels processos i conservar-ne els registres de mesura i seguiment. Tot el curs

Cap de departament Tots els 
departaments

Control de les memòries - Seguiment fet per cada  professor per cadascuna de les assignatures - nivell - 
grup  que imparteix del departament dos cop per trimestre. Tot el curs

Professorat Tot el professorat Emplenar el seguiment de cadascuna de les assignatures- nivell - grup que imparteix dues vegades cada 
trimestre. Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Equip directiu
Equip directiu i 
Coordinadora de 
Qualitat

DC050301 Pla anual
PR0301 Control de cursos
PR0301 Resultats acadèmics trimestre   
Aplicació informàtica: GESTIB

- Control de cursos:  Document amb format establert de 
centre i sense codificar: graelles - resum del seguiment dels 
cusos que està inclòs dins el DC050401 Pla anual, per enviar 
a Inspecció.
- Resultats acadèmics trimestre:  Document amb format de 
centre establert i sense codificar

Caps de departament MD030104 Resum seguiment memòria departament
MD030104 Resum seguiment memòria departament (per 
cada departament, amb indicadors i anàlisi qualitatiu de cada 
professor)

Professorat MD020203 Memòria departament - Fulls de seguiment de cada 
assignatura - nivell - grup

Desenvolupament:

Desenvolupament



El Pla Anual (DC050401 Pla anual), derivat del Pla Estratègic, elaborat al seu torn a partir del quadre integral de comandament, és el marc dins del qual es mesura l’eficàcia dels 
diferents processos del sistema de gestió. 

Per la importància que té per al centre, el seguiment i la mesura dels cursos té un apartat especial dins el seguiment del sistema (Pla Anual), entenent que incideix directament en  la 
qualitat dels serveis que ofereix el centre.

SEGUIMENT I MESURA DELS PROCESSOS

El DC050401 Pla anual és l’eina a través de la qual es fa el seguiment del processos d’acord amb els resultats i la temporització dels indicadors establerts, trimestralment i a final de 
curs.
Per norma general, per al seguiment i mesura dels processos es treballarà amb criteri d’autocontrol. Quan es determini que un procés no compleix els requisits d’acceptació definits, 
s’actuarà seguint el procediment PR0303: Gestió de no conformitats. 
En el Pla anual, es defineixen els criteris per controlar el grau de compliment dels processos en funció dels factors crítics d’èxits establerts, i inclouran, en particular:

Els objectius o metes estratègiques
Els indicadors
Els resultats obtinguts
Les dates/freqüències de control
Mitjà i mètode emprat per obtenir la informació 
El responsable del control 

SEGUIMENT I MESURA DELS CURSOS

El seguiment i la mesura dels cursos es realitzen trimestralment en totes les assignatures que s’imparteixen (DC030102 Control dels cursos.)
El professorat emplena el document MD020203 Memòria departament - Seguiment de cada assignatura - nivell - grup , dues vegades per trimestre. D’aquesta manera queda 
registrada l’anàlisi de funcionament de l’assignatura i si els resultats són o no conformes. En cas negatiu, s’aplicaran les mesures correctores convenients.

La informació necessària per determinar la conformitat dels cursos s’obtindrà dels resultats de les reunions de la Junta d’Avaluació de cada grup d’alumnes recollint les dades 
relatives a totes les assignatures o matèries que inclou el curs i directament del professorat pel que fa al desenvolupament de les classes.

El cap d’estudis elaborarà el document DC030102 Control de cursos i després l’informe MD030103 Resultats avaluació - trimestre, en els quals s’analitzen els resultats obtinguts i els 
paràmetres de funcionament donant una valoració quantitativa i qualitativa per promoure la planificació d’accions dels diferents equips docents. El cap d’estudis recollirà la informació 
de l’aplicació Gestib i del document del MD020203 Memòria departament - Seguiment del professorat.

Dins el marc del sistema de gestió de qualitat, els departaments didàctics duen a terme la detecció i la gestió de no conformitats a nivell de grup– matèria d’alumnes segons els 
indicadors recollits a NM030101 Indicadors control cursos, que estableix uns indicadors per a cursos i trimestres. Quan s’obté un valor de No Conformitat cal posar en marxa accions 
correctores. Totes aquestes dades queden enregistrades i resumides a l'informe MD030104 Resum seguiment memòries, les quals actualitza cada trimestre el cap de departament 
amb els indicadors següents per cada membre del departament:
- Seguiment emplenat (Sí / No)
- Blocs temàtics prevists
- Blocs temàtics impartits
- Indicador %aprovats
- %Aprovats obtingut
- NC de matèria (Sí / No)
- Mesures correctores AACC
- Anàlisi dels resultats obtinguts

Des de Prefectura d'Estudis es duu un control del seguiment de totes les memòries dels departaments amb l'informe MD030105 Seguiment memòries.

La gestió d’aquests controls queda incorporada a la gestió de cada departament per millorar la seva pràctica docent i també a la intranet del centre.
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PR0302 Suggeriments, queixes
 i reclamacions

Coordinador 
Qualitat

Coordinador 
Qualitat i C. Qualitat C. Qualitat

22/04/2016

Objecte:

Documentar el sistema de recollida de suggeriments, queixes i reclamacions (SQR) rebuts dels membres de la comunitat educativa de l’institut o persones que s’hi puguin relacionar 
en general i, en particular, dels tutors/res dels grups classe i del professorat dels departaments didàctics amb la finalitat de donar-hi respostes i disposar de dades, una anàlisi de les 
quals permeti identificar i implementar accions de millora orientades a augmentar la satisfacció de totes les persones implicades amb l’institut.

Àmbit d'aplicació:

Tots els SQR rebuts dels membres de la comunitat educativa de l’institut, o persones que s’hi puguin relacionar, dels tutors/res i del professorat dels departaments didàctics: 
Alumnat matriculat i les seves famílies.
Professorat, tutors/res i personal no docent.
Empreses demandants i col·laboradores en FCT.
Altres.

Indicadors:

LI030201 Registre de SQR

*Indicadors quantitatius
  - Núm. SQR Alumnat
  - Núm. SQR Professorat
  - Núm. SQR Famílies
  - Núm. SQR Aplicades

*Indicadors qualitatius
Temàtica
Resposta favorable 

Responsabilitats:



Qui? Observacions Què? Quan?

Equip de Millora EMQ

- Analitzar els SQR.
- Proposar el tractament dels SQR, la resposta que s’ha de donar i la persona de contacte amb el proponent 
del SQR. Tot el curs

Coordinador Qualitat

- Recollir els SQR, fer-ne una primera classificació i analitzar-los juntament amb l’EMQ.
- Cursar les reclamacions mitjançant la gestió de no conformitats.
- Determinar, juntament amb l’EMQ, la persona que es posa en contacte amb el proponent de la SQR per tal 
d’oferir-li resposta.
- Respondre, quan li correspon, als proponents de la SQR.
- Actualitzar el Llistat de Suggeriments, Queixes i Reclamacions. 
- Conservar els registres generats.

Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Coordinador Qualitat MD030201 SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS
LI030201 Llistat d'SQR

Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI

- Suggeriment: Idea que s’aporta al centre o al grup-classe amb ànim constructiu per tal de millorar el seu funcionament i els 
cursos que s’imparteixen.

- Queixa: mostra d’insatisfacció contra el centre o el grup-classe en aspectes en els quals el centre no ha contret compromisos 
contractuals (matrícula) o legals.

- Reclamació: mostra d’insatisfacció contra el centre o el grup-classe en aspectes en els quals el centre sí que té contrets 
compromisos contractuals (matrícula) o legals.



RECOLLIR SQR

- El centre compta amb el model MD030201 SQR, adreçat en general als membres de la comunitat educativa o persones 
relacionades, que utilitzaran aquest document per presentar per escrit el seu SQR. 
- El centre disposa d’una bústia davant consergeria amb impresos MD030201 SQR a l’abast, també accessibles en format 
electrònic. No s’admetran les SQR anònimes. 

ANALITZAR SQR

- La coordinadora de qualitat recull setmanalment els SQR dipositats a la bústia i, juntament amb l’EMQ, en realitza una  
classificació, d’acord amb els següents criteris: 
> Per tipus: suggeriment, queixa o reclamació.
> Per tràmit a seguir: resposta oral amb confirmació escrita o no conformitat.
- Els escrits considerats reclamacions són tractats com a no conformitats i gestionats segons el procediment PR0303 Gestió de 
no conformitats i AACC. Els altres reben el tipus de resposta detallada en l’apartat següent. 
- Els  SQR rebuts són llistats a LI030201 introduïts en forma de formulari Google Drive que automàticament forme el registre de 
SQR. En el formula i llistat s’indica:
     > Número d’informe.
     > Data de la presentació del SQR.
     > Proponent del SQR, amb sigles: A (alumnat), P (professorat), PND (personal no docent), F (famílies), E (empreses) i A 
(Altres). 
     > Resolució del SQR.
     > Descripció i resposta del SQR.
     > Data de resposta.
     > Núm. de no conformitat detectada.

RESPONDRE SQR

- Els proponents de l’MD030201 SQR reben una resposta oral i escrita del tractament donat a l’SQR, el qual és recollit al revers 
del full de l’SQR, on es farà constar l’acció correctiva, la data i la signatura de qui l’ha resolta, així com, si escau, del proponent de 
l’SQR.

AVALUAR EL PROCÉS

- Trimestralment es fa un resum del nombre i tipus d'SQR rebudes (d'alumnat, presonal docent/no docent o famílies).
- Els suggerimets s'inclouen dins del llistat de Proposte de Millora del curs.
- A final de curs es fa el recompte de SQR del curs iel seguiment de l'eficàcia de les mesures correctores que s'han pres com a 
resposta a les SQR.
- El llistat d'SQR s'inclou dins de la Revisió del Sitema, annex de la Memòria de final de curs



FI
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PR0303 Gestió de no conformitats i AC
Coordinador 

Qualitat
Coordinador 

Qualitat i C. Qualitat C. Qualitat

25/04/2016

Objecte:

Definir el procediment per al tractament de no conformitats que asseguri que els cursos, els processos, els recursos i els serveis són conformes amb els requisits especificats dins el 
sistema de qualitat. I, en conseqüència, analitzar les causes de les no conformitats, determinar i implantar les accions correctores.

Àmbit d'aplicació:

Processos de gestió del centre: cursos, recursos i serveis. 

Indicadors:

MD030304 Resum NC de matèria  i Ll030301 Registre

* Indicadors quantitatius:
- Núm. de NC de matèria per departament i per nivell
Es compara el núm. de NC de matèria per departament i nivell amb l'avaluació anterior i amb els cursos anteriors.

- Núm. total de NC de centre obertes 
       - Núm. de NC d'infraestructures del centre
       - Núm. de NC de processos 
- Núm. de NC tacades durant el curs

*Indicadors qualitatius
- Tipologia de la NC

Responsabilitats:



Qui? Observacions Què? Quan?

Coordinador Qualitat

Identificar i obrir els informes de no conformitats
Avaluar les no conformitats.
Aprovar la necessitat d’aplicar accions correctores i determinar-les.
Verificar les accions preses i tancar els informes de no conformitat.
Mantenir l’arxiu dels informes de no conformitat.

Tot el curs

Tutor Tutors Coordinar el desenvolupament i el seguiment de les no conformitats de resultats de grup. 
Realitzar la verificació final de les no conformitats de resultats de grup. Trimestralment

Professorat Professorat Identificar, obrir i dur a terme tot el procés de les no conformitats pel que fa als resultats de les matèries sota 
la responsabilitat del Cap de Departament. Trimestralment

Coordinador Qualitat LI030301 Llistat de no conformitats: Formulari Google Apps. Aquest nou format substitueix a l'anterior 
aplicació informàtica utilitzada fins el curs 2010-11.

Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Coordinador Qualitat Ll030301 Registre de NC de centre
MD030304 Resum NC de matèria 

Registre en format Formulari Google Drive
Recompte trimestral de NC per Nivells - Grups - 
Departaments

Professorat Professorat
MD020203 Memòria de departament - Full de seguiment 
Assignatura  Nivell  Grup - casella NC de matèria i AC

Al full de seguiment consta si l'assignatura és NC i el 
professor ha de fer l'anàlisi de les causes i planificar les AC 
adients al mateix full.

Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI



DETECTAR 

NC GENERALS DE CENTRE
- Quan el personal del centre detecta una possible no conformitat a través d’un SQR o per la no adequació als indicadors 
establerts, la Coordinadora de Qualitat, el Cap d’Estudis, la Secretària, el professorat i el tutor/a, segons l’àmbit en què es 
produesqui, obrirà el corresponent informe de no conformitat. 

NC DE MATÈRIA
- Quan el professorat, en el marc dels Departaments didàctics, identifica una no conformitat pel que fa als resultats de les 
avaluacions dels cursos, la de deixar registrada al seguiment de la l'MD020202 Memòria del departmament. El tractament i 
seguiment d’aquestes no conformitats referides als resultats acadèmics és responsabilitat del professor i del cap de departament.

ANALITZAR LES CAUSES

- L’anàlisi de les causes, així com la determinació de les accions correctives necessàries, serà realitzat per les persones més 
directament implicades en el problema, en particular:
   > Per les no conformitats de matèria i curs: professorat, cap de departament i cap d'estudis-
   > Per les no conformitats en compres: secretari.
   > Per no conformitats en processos: coordinadora de qualitat.
-S’iniciaran accions correctives per eliminar la causa de la no conformitat, prèvia avaluació de les necessitats d’actuació. 

ESTABILIR ACCIONS CORRETIVES I 
FER SEGUIMENT

Per l’aplicació de les accions correctives, s’assignaran responsables i es fixaran els terminis d’execució.
NC GENERALS DE CENTRE
-El coordinador de qualitat serà el responsable de controlar l’execució i valorar l’eficàcia de les accions correctives.
- Al final de curs el ccoordinador de qualitat fa el seguiment de les NC obertes durant el curs per confirmar si ja s'han eliminat 
amb les accions correctives preses i poden ser tancades o si pel contrari han de seguir encara obertes. En aquest cas s'ha de 
valorar si les  accions correctives han estat adequadis i si cal fer algun canvi. 

NC DE MATERIA
- El control, seguiment i valoració de l'eficàcia de les mesures correctores de les No conformitats de matèria és responsabilitat 
dels professorat/caps de departament a l'MD020202 Memòria del departament.
-Trimestralment el coordinador de qualitat fa el seguiment de les matèries No Conformes del trimestre anterior i el professor de la 
matèria  valora l'efectivitat de les mesures correctores que es va prendre. En cas que una matèria continui sent No Conforme el 
cap d'estudis analitzarà les causes i les mesures juntament amb el professor de la matèria.  
- A final de curs es revisa de nou i es fa la comparativa amb trimestres anteriors i cursos anteriors. Aquests resultats formen part 
de la Revisió del sitema que s'inclou a la Memòria de centre.



REGISTRE I CONTROL DE NC

- NC GENERALS DE CENTRE
El control i registre de les no conformitats generals de centre es fa en forma de Formulari Google Drive i gràcies al qual es pot 
comptar amb un llistat de no conformitats (LI030301), que inclou:  
> Número informe
> Identificació o tipologia de la no conformitat,  com i per qui es detectà.
> Data d'obertura de l'informe.
> Detecció
> Descripció de la no conformitat.
> Anàlisi de les causes que van motivar la no conformitat.
> Decisió presa respecte a les accions correctives, el responsable de dur-les a terme i el termini fixat. 
> Responsable
> Termini fixat
> Seguiment de les accions correctives.
> Data de tancament de l'informe
> Eficàcia de les AACC aplicades

- NC DE RESULTATS DE MATÈRIA 
Les no conformitats de resultats de matèria queden detectades i enregistrades en el seguiment de la programació que es fa 
trimestralment a l'MD020202 Memòria del departament per cada assignatura - grup. L'anàlisi i tracment d'aquestes no 
conformitats les fa el professorat a la mateixa memòria en els apartats següents: 
> Valoració per escrit el % d’aprovats i els resultats obtinguts en relació als objectius fixats.
> Mesures correctores previstes per millorar els resultats: canvis metodològics, d’agrupament d’alumnes, de criteris d’avaluació, 
de freqüència de contactes amb famílies, etc., si és el cas.

AVALUAR EL PROCÉS

Per avaluar el procés s’utilitzaran les fonts d’informació adequades com, per exemple:
- Registres del sistema de gestió de la qualitat
- Informes d’auditories
- Informes de revisió del sistema.
- Mesures de satisfacció
- Seguiment dels processos
- Resultats acadèmics dels cursos
- SQR

FÍ
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PR0304 Mesura de la satisfacció del client
Director/a Director/a i C. 

Qualitat C. Qualitat

28/04/2016

Objecte:

Definir el procediment que permet conèixer el grau de satisfacció de l’alumnat i les famílies de tots els nivells educatius del centre; i, al cas dels estudis d’FP, també de les empreses 
amb alumnes de Formació en Centres de Treball (FCT) i Formació Pràctica en Empreses (FPE). 

Àmbit d'aplicació:

L’alumnat del centre i les seves famílies i les empreses amb alumnes d’FCT i FPE. 

Indicadors:

DC030701 Pla de Mesura 
Resultat del buidatge de les enquestes de satisfacció realitzades.
* Indicadors quantitatius
Es compara la nota mitjana amb els cursos anteriors per fer l'estudi de tendència de: 
- Nota mitjana de l'alumnat per nivell  de cada enquesta.
- Nota mitjana del professorat 
- Nota mitjana de les famílies
- Nota mitjana del PND

* Indicadors qualitatius
- Núm. de propostes de millora extretes de les enquestes.
- Núm. de propostes de millorara aplicades

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?



Equip directiu Equip directiu

Planificar la recollida de dades sobre la satisfacció general de clients.
Preparar, juntament amb la Coordinadora de Qualitat, les enquestes.
Aprovar i passar les enquestes.
Processar les dades de les enquestes en col·laboració amb la Coordinadora de Qualitat.
Analitzar resultats i emetre conclusions.

Trimestralment

Equip de millora Col·laborar amb l’equip directiu en la preparació, processament,  anàlisi i difusió de les enquestes. Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Coordinador
Coordinadora de 
Qualitat, junt amb 
l'Equip directiu

DC030401 Pla de Mesura de la satisfacció 
MD030408 Enquesta valoració acollida alumnat
MD030408 Enquesta valoració acollida alumnat 1r d'ESO i 1r de 
BATX
MD030407 Enquesta valoració acollida famílies
MD030401 Enquesta a l'alumnat de funcionament de centre
MD030402 Enquesta a les famílies de funcionament de centre
MD030405 Enquesta a l'alumnat de BAD de funcionament de 
centre
MD020303 Enquesta valoració de l'alumnat de les activitat d'aula
MD020602 Enquesta valoració empreses FCT/FPE - Fulls de 
càlcul de recollida de dades (format lliure)
PR0802 Enquestes de sensibilitació de les famílies (convivència)
PR0802 Enquestes de sensibilitació alumnat (convivència)
PR0802 Enquestes de sensibilitació alumnat (convivència)

Juntament amb l'equip directiu
Salisfació del client

Coordinador
Coordinadora de 
Qualitat, junt amb 
l'Equip directiu

MD030403 Enquesta satisfacció professorat
MD030406 Enquesta satisfacció CCP
MD030404 Enquesta satisfacció PND
MD060102 Enquesta valoració Professorat Nouvingut
PR0802 Enquestes de sensibilitació professorat (convivència)

Satisfacció del personal docent i no docent sobre el 
funcionament de centre

Desenvolupament:

Desenvolupament



INICI
La mesura de la satisfacció es fa mitjançant enquestes anuals.  

PLANIFICAR

- El procés de mesura de la satisfacció general de clients es planifica per assegurar que es realitza en condicions controlades. 
- Cada curs acadèmic, l’equip directiu procedeix a definir el DC030401 Pla de Mesura. Aquest pla és un document que defineix 
per a cada una de les enquestes de satisfacció general
que contempla també la planificació de la resta d’enquestes que es passen al centre i que permeten analitzar el funcionament de 
processos concrets del sistema. En el cas de les enquestes de tutoria i orientació, i de FCT/FPE, són gestionades des dels 
processos corresponents. 
- Juntament amb l’aprovació del Pla de Mesura, es procedeix a la revisió i l’aprovació de les enquestes a realitzar.

RECOLLIR DADES

 - La recollida de dades es realitzarà segons l’establert en el DC030701 Pla de Mesura. 
- S’ha de tenir especial cura a assegurar-se que la recollida es realitzi en les mateixes condicions per un mateix col·lectiu. 
- El caràcter anònim de l’enquesta ha d’estar garantit.

COMUNICAR DADES

- La Direcció del centre i la coordinadora de qualitat es responsabilitzaran de comunicar a la comunitat escolar els resultats 
obtinguts, principalment a través dels documents de PR0503 Revisió del Sistema (Memòria de final de curs)

VALORAR RESULTATS

- L’equip directiu, juntament amb l’equip de millora, analitzarà els resultats obtinguts i decidirà el tractament que es donarà als 
resultats obtinguts, tenint en compte les possibilitats que ofereix el sistema de la qualitat: accions correctores i preventives, 
objectius del Pla Anual, projectes de millora, etc. 
- Les conclusions es recolliran principalment en la Memòria de final de curs.
- Totes les propostes de millora que s¡ontenen les enquestes de satisfacció realitzades es recullen a l'MD050302 Llistat i 
seguiment de propostes de millora del curs acadèmic.

AVALUAR EL PROCÉS

FI



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0305 Auditories internes
Coordinador 

Qualitat
Coordinador 

Qualitat i C. Qualitat C. Qualitat

11/04/2015

Objecte:

Definir el procediment per a la planificació i la realització de les auditories internes del sistema de qualitat d’acord amb la implementació del mapa de processos a partir del curs 
2004/2005 i la seva constant revisió. Té com a objectius: 
Determinar si el sistema es manté correctament.
Subministrar informació a la direcció i a tot l’equip directiu. 

Àmbit d'aplicació:

Totes les àrees afectades pel sistema de qualitat.

Indicadors:

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Coordinador Qualitat

Elaborar i aprovar el programa d’auditories.
Aprovar els plans d’auditoria.
Mantenir l’arxiu dels registres de les auditories internes i dels corresponents informes d’accions correctores.
Verificar l’eficàcia de PR0303 Gestió de no conformitats i AACC, realitzar l’informe d’AACC i implantar-les.

Tot el curs

Auditors Equip auditor
Mantenir reunions amb la Coordinadora de Qualitat i els responsables  afectats
Recollir evidències.
Realitzar l’informe d’auditoria

Anualment

Professorat Responsables  
afectats

Realitzar l’informe d’accions correctores.
Implantar les accions correctores. Tot el curs



Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Coordinador Qualitat

DC030501 Pla anual d’auditories 
MD030501 Ordre del dia d’auditoria interna
MD030502 Llistat d’activitats del centre
MD030503 Pla d’auditoria interna
MD030505 Informe d’auditoria

Desenvolupament:

Desenvolupament



Els processos del sistema de qualitat s’auditaran internament d’acord amb l’anàlisi i la periodicitat establertes al DC030501 Pla anual d’auditories per tal de determinar si les activitats 
relatives a la qualitat i els resultats corresponents compleixen les disposicions previstes i per determinar l’eficàcia del sistema de qualitat. 

Així, entre setembre i desembre, s’elaborarà el programa d’auditories internes per al curs vigent. Les auditories es programaran, d’acord amb les responsables de les àrees 
auditades, en funció de la naturalesa i importància de l’activitat sotmesa a auditoria. El pla anual d’auditories internes es documentarà, com s’ha assenyalat, al DC030501 Pla anual 
d’auditories.

L’auditoria interna del sistema de la qualitat serà realitzada per personal independent del responsable directe de l’activitat auditada.

Les auditories es realitzaran seguint les regles generals que proporcionen les normes UNE-EN ISO 9001:2000 i UNE-EN ISO 9001:2008, publicada el 15 de novembre de 2008, 
tenint en compte que, a partir del 15 de novembre de 2009 els certificats emesos per AENOR ho són d’acord amb la nova norma. 

Per a cada una d’elles, la Coordinadora de Qualitat prepararà l’MD030601 Ordre del dia d’auditoria interna, l’MD030502 Llistat d’activitats del centre i  l’MD030503 Pla d’auditoria 
interna, que inclourà:

L’objectiu i l’abast de l’auditoria
La documentació de referència 
Les àrees a auditar i els responsables
L’equip auditor.
El calendari 
Els destinataris de l’informe d’auditoria.

Durant la realització de l’auditoria, es documentaran totes les desviacions, per, una vegada auditades totes les activitats, revisar-les i determinar quines s’han de considerar com a no 
conformitats. Les no conformitats s’identificaran mitjançant referència als requisits específics de la norma o altres documents amb referència als quals es realitza l’auditoria.

En finalitzar l’auditoria, l’auditor tindrà una reunió amb els responsables de les àrees auditades per presentar les observacions de les auditories i assegurar que s’entenguin 
clarament els resultats.

L’equip auditor, tant si és del centre com el nomenat per la Conselleria d’Educació, xxxxxxxxxxxxxx elaborarà un MD030605 Informe d’auditoria, que contindrà els elements 
següents:

Dades del centre, de l’equip auditor.
Abast i conclusions de l’auditoria.
Revisió de les No Conformitats d’auditories anteriors.
Grau de conformitat de les activitats auditades respecte a les normes UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 9001:2008 i a la documentació relacionada.
La valoració de la capacitat del sistema per assolir els objectius definits de  la qualitat.
Un resum del número de no conformitats classificades segons els requisits de les normes UNE-EN-ISO 9001:2000 i UNE-EN ISO 9001:2008
Observacions i relació de participants. 
Com a annex, s’hi pot adjuntar l’MD030503 Pla d’auditoria.

S’hauran de determinar les persones responsables de les àrees on s’han trobat no conformitats, les quals, juntament amb la coordinadora de qualitat, implantaran les accions 
correctores pertinents, assignant els responsables de la seva implantació i comprometent els plans d’execució.

La coordinadora de qualitat farà un seguiment de la implantació i de l’eficàcia de les accions correctores.

Perfil i competències de l’auditor

Segons l’establert per la Direcció General de Formació Professional, el perfil i competències de l’auditor intern són:

Perfil: 

Professorat de secundària o professorat tècnic o membres de la Direcció General de Formació Professional. En el cas del professorat de secundària o professorat tècnic, ha de tenir 
coneixement del Projecte d'implantació de sistemes de gestió de qualitat dels centres docents (FPQ) per haver participat directament en equips de treball o de millora del seu centre. 
Haver realitzat un curs d'auditories de qualitat per a centres educatius. 

Competències: 

Els auditors han de tenir coneixements de:
Norma UNE-EN ISO 9001:2000 i UNE-EN ISO 9001:2008
Gestió per processos
Funcionament dels centres educatius
Normativa vigent del sistema educatiu





IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0401 Elaboració dels processos
Coordinador 

Qualitat
Coordinador 

Qualitat i C. Qualitat C. Qualitat

24/03/2016

Objecte:

Definir com s'elaboren els macroprocessos i els consegüents processos del sistema de la qualitat.

Àmbit d'aplicació:

El disseny dels macroprocessos i dels processos que recullen totes les activitats que afecten o poden afectar la gestió del centre.

Indicadors:

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip de Millora Membres de l'equip 
de millora Donar el vist-i-plau als dissenys i a les revisions de macroprocessos i processos. Tot el curs

Coordinadors Dissenyar i revisar, amb la col·laboració de la coordinadora de qualitat, els manuals de processos de la seva 
responsabilitat. Tot el curs

Equip directiu Directora Coordinar i supervisar el disseny, la revisió i l’ampliació dels manuals de processos.
Aprovar els processos del sistema. Tot el curs

Coordinador Qualitat Aprovar els macroprocessos del sistema. Tot el curs



Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Coordinador Qualitat Els macroprocessos (MPXX).
Els processos (PRXXYY).

Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI
El punt de partida serà el catàleg de macroprocessos i processos establert per la normativa del Programa de Gestió de Qualitat i 
Millora Contínua de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

ELABORAR MACROPROCESSOS

- Els manuals de macroprocessos són preparats i revisats pel propietari del corresponent macroprocés i aprovats per la Directora, 
que s'identifiquen mitjançant el càrrec.
- Estructura de la documentació:
     > Missió: Defineix breument la raó d'ésser del macroprocés.
     > Àmbit d'aplicació: Defineix a quines funcions, àrees o persones afecta.
     > Propietari i Responsabilitats: Estableix qui és el responsable final o propietari del macroprocés i els qui tenen 
responsabilitats en la seva gestió.
     > Procediment: Descriu de forma clara els requisits que afecten el macroprocés corresponent i els processos que 
desenvolupen els requisits contemplats.  
     > Format: Els macroprocessos es documentaran en formats preestablerts. A la coberta, s’hi inclou una capceta amb qui ho ha 
preparat, revisat i aprovat, amb les dates corresponents. 



ELABORAR PROCESSOS

- Els processos són preparats pels responsables directes de l'activitat i revisats i aprovats per la coordinadora de Qualitat, que té 
en compte, a més dels aspectes específics del document, la seva coherència amb la resta de la documentació del sistema de la 
qualitat. 
- Estructura de la documentació:
    > Objecte: Defineix breument la raó de ser del procés.
    > Àmbit d'aplicació: Defineix a quines funcions, àrees o persones afecta.
    > Responsabilitats: Es defineix què han de fer cada una de les persones o òrgans implicats en el procediment. 
    > Desenvolupament: Es descriurà de forma clara i concisa qui i com realitzaran les activitats, fent-ne una síntesi i evitant 
concrecions innecessàries. En el procés, s'hi inclourà exclusivament allò l’absència del qual pogués causar efectes negatius 
sobre la qualitat i l'adequada execució dels processos. 
    > Registres: S'indiquen aquells documents que són considerats registres del sistema de la qualitat o susceptibles de ser-ho 
com és el cas del models documentals. 
    > Format: Els processos es documentaran en formats preestablerts de Llibres Excel, amb una pestanya per cada procés. A 
l'encapçalement de cada procés, s’hi inclou una capceta amb qui ho ha preparat, revisat i aprovat, amb les dates corresponents.

APROVAR 
Els manuals dels macroprocessos i els processos són aprovats, respectivament, per la directora i la coordinadora de qualitat un 
cop han obtingut el vist-i-plau de l’Equip de Millora de Qualitat (EMQ) en les reunions celebrades i es recull a l'acta corresponent. 

REVISAR 
Els macroprocessos i els processos estan en procés obert de revisió i, en qualsevol cas, s’han de revisar en un període màxim de 
tres anys (PR0402 Control de la documentació). El nou disseny de processos ha de ser el resultat d’una anàlisi, derivada de la 
revisió del sistema, que permeti plantejar i tirar endavant una ampliació del mapa de processos. 

AVALUAR PROCÉS

FI



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0402 Control de la documentació
Coordinador 

Qualitat
Coordinador 

Qualitat i C. Qualitat C. Qualitat

24/03/2016

Objecte:

Definir el procediment per controlar els documents requerits pel Sistema de la Qualitat amb els Sitema de gestió documental del centre amb Google Drive.

Àmbit d'aplicació:

Tots els documents requerits en el sistema de la qualitat.

Indicadors:

Indicador quantitatiu:
- % de documents amb el format establert pel SGD del centre generats per la gestió de centre, pels departaments (exàmens, fulls d'exercicis, dossiers, etc) i per les coordinacions.
- % de documents de gestió, de departaments i coordinacions  controlats i gestionats amb Google Drive.
- Nota mitjana de les enquestes de valoració de la documentació i del SGD.

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Equip directiu Donar el vist-i-plau a la documentació. Tot el curs

Secretari/a Secretària Mantenir l'arxiu de la documentació oficial externa Tot el curs

Coordinador Qualitat

Gestionar els macroprocessos i el processos.
Crear els documents i registres dins del SGD Google Drive del centre, tant els que es generen mitjançant 
scripts com els específics. 
Distribuir, controlar i actualitzar la documentació del sistema de gestió de qualitat.
Mantenir contacte amb l'organisme certificador a efectes de tenir actualitzada l'edició en vigor de la Norma.

Tot el curs



Coordinador Propietaris dels 
processos Preparar, amb la coordinadora de qualitat, els manuals i documentació de què són responsables. Tot el curs

Cap de departament Gestionar la documentació del departament del Google Drive i controlar l'adequació a SGD establert Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Coordinador Qualitat

LI040201 Llistat de documents i manuals
DC040201 Historial de revisions (és a la pestanya "Canvis" de 
document MD050102 Mapa de processos)
DC040202 Mapa de documentació Ramis
Registre d’entrada (format lliure)

Aquests dos documents són la base del nou Sistema de 
gestió documental Google Drive

Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI

PREPARAR

Els propietaris dels processos i la coordinadora de qualitat preparen i revisen els documents d’acord amb les necessitats i l’
actualització del sistema de gestió de qualitat. 

REVISAR i APROVAR

- La coordinadora de qualitat revisa i aprova la documentació, un cop l’Equip de Millora de Qualitat (EMQ) li ha donat el vist-i-
plau, cosa que es fa constar a les actes de l’EMQ.
- La documentació consta als manuals dels processos de l'MD050102 Mapa de processos, on s’expliciten el responsable o 
persona que gestiona el document. 
- El sistema de gestió documental amb Google Drive permet disposar sempre del llistat complet de documents del sistema 
(LI040201 Llistat de documents del sistema de la qualitat), especificats en el document MD050201 Mapa de procesos, el qual s’
actualitza a mesura dels canvis introduïts.  
- Amb el sistema de Gestió documental Google Drive, els canvis a la documentació com a conseqüència de la revisió o canvi 
d'alguna part del mapa de processos queden enregistrats de forma automàtica en el document MD050101 - Full de "Canvis", 
especificant: el procés, la data i hora, l'apartat on s'ha fet el canvi. 
- Qualsevol canvi concret que es fa a un document dins del Google Drive també queda enregistrat automàticament i es pot 
consultar a l'apartat "Consulta lhistorial de revisions". 



DISTRIBUIR

- Els processos es desenn a Google Drive --> Ramis --> Gestió del Centre --> PR0501 --> MD050102 Mapa de Processos. Una 
vegada estan revisats i validats, es pengen a la web aqulles documents relacionats amb d'oferta educativa, projecte educatiu i 
Sistema de Gestió de Qualitat del centre que són d'interès per l'alumnat, les famílies i el professorat.
- L’estructura de col·leccions del SGD del centre dins del Google Drive és la següent:
 Procés i a dins Models i Registres. A més, els registres estan estructurats per cursos acadèmics.

DOCUMENTACIÓ D'ORIGEN EXTERN
Pel que fa a la documentació que no té un suport informàtic a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Cultura (l’
accés del professorat a la qual es fa a través del Portal del Professorat, com s’ha indicat abans), és a dir, la documentació 
externa que arriba al centre via fax, correu electrònic i correu tradicional, la Cap de Secretaria (prèvia còpia en paper, en el cas 
dels correus electrònics) la recull al Registre d’entrada, on consten la data, el núm., la procedència, el remitent i un extracte del 
contingut. La Cap de Secretaria, a més, llegeix diàriament el BOIB a través de la weib i en passa, si s’escau, la informació als 
interessats. 

AVALUAR EL PROCÉS

- A final de curs, a les enquestes de valoració de funcionament i organització de centra del Professorat i CCP es mesura el grau 
de satisfacció amb els SGD i la documentació del centre.
- A les enquestes de satisfacció de l'alumnat i famílies nouvingudes es mesura el grau de satisfacció amb la documentació 
diponible a la WEB del centre.

FI



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0403 Control dels registres
Coordinador 

Qualitat
Coordinador 

Qualitat i C. Qualitat C. Qualitat

31/04/2016

Objecte:

Definir el procediment per gestionar els registres del sistema de la qualitat.

Àmbit d'aplicació:

Tots els registres generats com a conseqüència del funcionament del sistema de la qualitat.

Indicadors:

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Coordinador Qualitat i altres Els responsables dels processos i la Coordinadora de Qualitat han de recollir, revisar i conservar els 
registres assignats, així com decidir la seva disposició una vegada superat el termini de conservació.

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions



Coordinador Qualitat
LI040301 Llistat de registres en paper
LI040201 Llistat de documents i manuals
Ll040302 Llistat de registres amb informació confidencial Llistat de documents, models i registres.

Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI

IDENTIFICAR I CONTROLAR

REGISTRES EN FORMAT DIGITAL
- Tot el Sistema de Gestió Documental del centre está al Google Drive, amb entrada limitada amb codi d'accés al compte de 
correu assignat per el coordinador de TIC.
- Els registres queden identificats al manuals dels processos on se’n fa constar el responsable. Amb el sistema de gestió 
documental Google Drive tota la documentació està a l'extranet a l'abast de la comunitat educativa en qualsevol moment i des de 
qualsevol lloc. No es desa tota la documentació genenrada en format paper, només la que és estrictament necessària.  
- També es diposa del servidor del centre, anoment BIESJOANRAMIS, que té operatives les unitats de xarxa dels Departaments 
didàctis per mantenir documentació pròpia de departament que no s'ha pujat al Google Drive. L'entrada es llimita amb codis 
d'accés, assignats pel coordinador TIC. El coordinador de les TIC realitza periòdicament còpies de seguretat de les dades 
informàtiques del centre.

REGISTRES EN PAPER
- Es disposa d'un llistat dels registres que només es tenen en paper en el document LI040301 Llistat de registres,  en què són 
classificats atenent el procés, el codi, la ubicació, el temps de conservació i el responsable de l’accés. 
- Els registres en paper s'arxiven en carpetes etiquetades amb indicació dels registres que contenen i el curs o cursos que 
inclouen i es guarden i conserven de manera que puguin recuperar-se fàcilment, amb mitjans adequats per evitar fer-se malbé, 
deteriorar-se o perdre’s.



CONSERVAR

REGISTRES EN FORMAT DIGITAL
- Es desen al Google Drive tots els documents i registres en format digital de cada curs acadèmic, dins de la carpeta de Gestió i 
al procés corresponent.
- No obstant, a final de curs TOTS ELS REGISTRES DIGITALS AMB INFORMACIÓ CONFIDENCIAL es desen en local en 
format digital en un pendrive i s'esborren del Google Drive. El llistat de registres amb informació confidencial i el procediment de 
conservació de dades per cadascun és el següent: 
> MD020532 Llibre de seguiment de l'alumnat: Es canvia el nom de l'alumnat pel nombre d'expedient i s'elimina la pestanya de 
registre d'entrevistes i registre d'incidències.
> MD020535 i MD020536 Llibres informes NESE: Es baixa en local el document i s'esborra del Google Drive
> MD020511 Avaluació inicial d'alumnes Nivell - Grup: Es baixa en local el document i s'esborra del Google Drive.
> MD060304 Llibres d'actes de les reunions de tutors: Es baixa en local el document i s'esborra del Google Drive.
> PR0205 Agrupacions curs venidor
> PR0802 Conviència - Fulls d'expulsions de l'alumnat: S'esborra del Google Drive.

REGISTRES EN PAPER
- El calendari de conservació és el que es recull a LI040301 Llistat de registres tant si es tracta de documentació activa com si té 
un valor permanent o històric.
- Els registres del procés d’Ensenyament-Aprenentatge (les proves avaluables que siguin suport d'una qualificació) es 
conservaran durant el curs acadèmic en el qual s’han generat i fins al final del primer trimestre del curs següent. L’eliminació d’
aquests registres es fa segons el calendari de recollida establert anualment per la secretaria del centre tot respectant la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
- Pel que fa als registres que s’han de conservar durant un període mínim de tres anys, cada responsable els custodia a la 
ubicació assignada durant dos cursos i, després, són dipositats a l’arxiu del centre, ubicat al soterrani de l’edifici.
-  Cal tenir present que el centre, hereu del primer institut de Menorca, des del 1869, acull, a més de l’arxiu amb documentació 
actual, l’arxiu històric, amb un valuós patrimoni documental, la gestió del qual correspon a la coordinadora de l’arxiu-patrimoni del 
centre.

AVALUAR EL PROCÉS

FI
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IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0601 Acollida del personal
Secretari/a Secretari/a i C. 

Qualitat C. Qualitat

07/04/2016 23:26:19

Objecte:

Acollir el personal de nova incorporació en el centre, informar-lo en el sistema de gestió i el funcionament del centre en relació a les seves funcions.

Àmbit d'aplicació:

Personal docent i no dodent nouvingut al centre.

Indicadors:

*Indicadors quantitatius
- Valoració de l'enquesta de satisfacció de l'acollida al professorat nouvingut.

*Indicadors qualitatius
- Suggerimentsi propostes de millora obtinguts de les enquestes.

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Directora

- Donar la benvinguda oficial i presentar el personal de nova incorporació
- Informar sobre el funcionament general a tot el personal nouvingut. A més, al personal docent nouvingut 
s'informa sobre el projecte educatiu o missió i els projectes fonamentals del centre.

Moment 
d'incorporació

Equip directiu Cap d'estudis Aportar la documentació necessària per al correcte desenvolupament de l'activitat docent i tutorial o de les 
funcions que li corresponguin al professorat nouvingut. Tot el curs

Secretari/a Secretària Gestionar la fitxes del personal i el registre del professorat de nova incorporació. Moment 
d'incorporació



Cap de departament Cap de departament

- Aportar les programacions de les matèries a impartir i la informació específica del departament per al 
desenvolupament del seu treball .
- Mostrar les instal·lacions del centre Tot el curs

Coordinador Qualitat Informar sobre el sistema de la qualitat del centre, inclòs el Sistema de Gestió Documental, aportant la 
documentació necessària.

Moment 
d'incorporació

Coordinador TIC Proporcionar al professorat nouvingut  l'usuari i contrasenya d'accés a la xarxa del centre, el compte de 
correu electrònic del centre i Accés al Google Drive.

Moment 
d'incorporació

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Secretari/a Fitxa acollida professorat model annex Conselleria d'Esducació.
Formulari d'acollida professorat del Gestib i Moodle

Equip directiu Director/a

DC060101 Carta de presentació al professorar a començament de 
curs.
PR0601 Presentació de Benvinguda al professorat nouvingut.
MD060107 Full de signatures sessió acollida nou professorat

Equip directiu Director/a i Caps 
d'estudis

Carpeta del professor (format lliure)
Carta de compromisos (Format lliure)  
Plànols del centre              
Informació professorat del Pla d'Evacuació del centre.

Cap de departamet Cap de departamet MD020202 Programació del departament
MD020205 Miniprogramació de lassignatura- nivell

Coordinador Qualitat DC040202 Mapa de documents
MD060102 Enquesta Valoració acollida professorat nouvingut

Desenvolupament:

Desenvolupament



INICI

- PERSONAL DOCENT:
El personal de nova incorporació s’adreça a un membre de l’equip directiu, que li dóna la benvinguda, li aporta material general 
del centre i també se l’informa del dia de la reunió col·lectiva i que, a continuació, s’ha d’adreçar primer a Administració del 
centre, al Secretari, a Consergeria, al Cap de Departament. El membre de l’equip directiu que el rep li presenta el cap de 
departament. 
- PERSONAL NO DOCENT
El personal de nova incorporació és rebut pel secretari i el presenta a la directora. A continuació recull les dades personals i l’
informa de les característiques més destacades de les funcions que té atribuïdes.

ACOLLIDA INICIAL

- PERSONAL DOCENT:
Al començament de curs, la directora (qui podrà delegar en l'equip directiu), el cap d’estudis, la coordinadora de qualitat fan una 
sessió amb tot el professorat nouvingut per donar-los la benvinguda i  informar més en detall sobre els projectes del centre, les 
normes de funcionament, en especial, la gestió del sistema de qualitat.
- PERSONAL NO DOCENT:
El secretari presenta a la resta de treballadors del seu àmbit (consergeria, personal de neteja  i administració) segons 
correspongui.

ACCIONS D'ACOLLIDA

- PERSONAL DOCENT:
A excepció de la informació en qualitat, les accions d'acollida es realitzaran al moment de la seva arribada al centre i la sessió 
conjunta abans de l’inici de l’activitat lectiva.

Les accions d'acollida segueixen l'ordre següent:
> Administració: S'obrirà una fitxa al professorat  de nova incorporació que reculli el seu perfil professional.
> Secretari: S'obre el compte d’accés al servidor del centre i GESTIB i Moodle de la Conselleria d'Educació.
> Consegeria: Es lliuren les claus dels espais dels centre que necessitarà i se l'informa del procediment a seguir per sol·licitar de 
còpies.
> Cap de Departament: Informa de les normes, els plans de treball del departament i la documentació necessària per al 
desenvolupament del treball assignat. Així mateix, el cap de departament serà l’encarregat de mostrar-li les instal·lacions del 
centre i informar-lo de les normes generals  de funcionament. La resta de membres del departament on s'incorpora col·laborarà 
en la millor integració del professorat, facilitant-li l'ajuda necessària per al bon desenvolupament de les seves funcions.
> Coordinador de Qualitat: En una sessió individula, el coordinador de qualitat informa del sistema de gestió documental per tal 
de facilitar l'accés i ús de la documentació del centre del Google Drive.

Quan la incorporació tingui lloc durant el curs (substitucions de professorat), el procediment es simplifica mantenint el mateix 
esquema de continguts amb l’excepció de la sessió conjunta. 

AVALUACIÓ DEL PROCÉS

- PERSONAL DOCENT:
A final de setembre, es passa una enquesta (MD060102 Valoració acollida professorat nouvingut) al professorat incorporat al 
centre durant el curs per tal de valorar el grau de satisfacció de les activitats d’acollida (a nivell d’equip directiu, departament 
didàctic i departament d’orientació) i d’integració dins el centre. 

FI



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0602 Formació
Coordinador Coordinador i C. 

Qualitat C. Qualitat

21/04/2016 4:24:15

Objecte:

Definir el procediment per determinar i satisfer les necessitats de formació del professorat.

Àmbit d'aplicació:

Tot el professorat en aquelles activitats que afecten la funció docent.

Indicadors:

- Indicadors per mesurar l'eficàcia dels cursos de formació de centre:
> núm. de propostes de formació
> núm. d'activitats de formació programades
> núm. de professorat assistent a les activitats de formació.
> nota mitjana de valoració de les activitats desenvolupades.

- Valoració de cada activitat de formació:
> Assoliment dels objectius fixats / Compliment de les expectatives: Si/No
> Valoració dels continguts del curs
> Valoració de l'aplicabilitat dins l'aula dels continguts del curs: Mesures aplicades i seguiment de la seva eficàcia.

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Consell escolar Membres del Consell 
escolar Ser informat del pla anual de formació dins el marc de la PGA. Inici de curs



CCP Membres de la CCP

- Contribuir a determinar les necessitats de formació.
- Elaborar el Pla de formació a partir de la informació recollida per l'Equip Directiu.
- Fer la proposta del Pla de Formació. Tot el curs

Claustre - Aprovar el Pla de formació del centre dins la PGA. Inici de curs

Equip directiu Cap d'estudis

- Representar el centre en les relacions amb el CEP, tot afavorint-ne la comunicació i l’intercanvi d’
experiències.
- Difondre en el propi centre les publicacions de caràcter didàctic enviades pel CEP
- Informar de les activitats previstes pel CEP per a tot el curs i actualitzar-ne la informació i el 
desenrotllament.
- Participar en les reunions del CEP i en les que, en el centre, siguin rellevants per al desenvolupament de la 
seva funció.
- Col·laborar en la detecció de necessitats de formació del professorat del centre.
- Col·laborar amb el Cap d’Estudis en la coordinació de l’organització i la participació en les activitats de 
formació permanent del professorat. 

Tot el curs

Equip directiu Membres de l'equip 
directiu

- Detectar les necessitats de formació
- Valorar el resultat dels plans de formació a la Memòria de final de curs. Tot el curs

Professorat - Participar en els cursos de formació sol·licitats. Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Equip directiu Director/a i caps 
d'estudis Pla anual de formació (format lliure dins la PGA)

Coordinació Qualitat Enquestes de valoració de les activitats de formació del centre.

Desenvolupament:

Desenvolupament



INICI

DETECTAR 

L’equip directiu i la CCP detecten les necessitats de formació, amb la col·laboració dels Departaments Didàctics, a parti de les 
quals s'elabora el Pla de Formació. 
 

ELABORAR EL PLA DE  FORMACIÓ

- La CCP elabora el Pla Anual de Formació dins el marc de la Programació General Anual, l’aprovació del qual correspon, per 
tant, al Clauste.
- Per l'elaboració del Pla de formació es compta amb la coordinació amb el CEP.

DESENVOLUPAR EL PLA DE 
FORMACIÓ

- Es fan les activitats de formació programades , sigui amb els recursos interns del centre o amb recusos externa.
- El professorat interessat participa en les activitats de formació programades.
- Després de cada actitivtat de formació es fa l'avaluació per part del professorat que hi ha participat del grau d'assoliment dels 
objectius, els adequació dels continguts i l'aplicabilitat dins l'aula.

AVALUAR EL PROCÉS

- Al final de cada curs acadèmic, l'equip directiu valora el resultat del pla de formació a través dels indicadors inclosos dins el Pla 
Anual, d’una banda, i, de l’altra, a través de la Memòria de final de curs on es fa una valoració del Pla de Formació, la qual es té 
en compte per a la revisió del sistema de la qualitat i per  a l'elaboració del pla de formació de l'any següent.
- S'avalua l'execució del pla de formació i si s'han cobert les necessitats de formació:
  > si s'ha detectat bé les necessitats de formació
  > si amb les activitats realitzades s'han cobert aquestes necessitats
  > si s'han pogut dur a terme totes les activitats previstes.
 

FI
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PR0603 Estructura organitzativa
 i comunicació interna

Director/a i 
Secretari/a

Director/a i 
Secretari/a i C. 

Qualitat
C. Qualitat

12/05/2016

Objecte:

Detallar els diferents òrgans tant col·legiats (Claustre i CE), de coordinació (coordinacions, CCP, departaments i equips docents) i unipersonals (director, secretari i cap d'estudis) 
que conformen l'organigrama i les responsabilitats que assumeixen,  així com els procediments utilitzats per assegurar la comunicació interna.

Àmbit d'aplicació:

- Tots els òrgans i les persones que estiguin implicades en les activitats del centre.

Indicadors:

*Indicadors quantitatius
- Valoració obtinguda a l'MD030403 Enquestes de satisfacció del professorat i de l'alumnat de funcionament i organització de centre de les qüestions relacionades amb l'estructura i 
organització del centre i de l'efectivitat del procediment d'informació i comunicació interna. 
- Percentatge de llibres d'actes complets i actualitzats.

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Equip directiu

- Informar i comunicaral professorat, personal no docent i alumnat de tot allò que afecti a l'activitat diària del 
centre.
- Garantir la comunicació interna del centre.
- Establir els canals de comunicació interna (reunions, correu electrònic, fulls informatus i taulers d'anuncis).
- Gestionar el contingut dels taulers d'anuncis.

Tot el curs

Equip directiu Cap d'estudis
- Convocar les reunions d'equip docent i juntes de d'avaluació, reunions de tutors i  juntes de delegats.
- Establir l'ordre del dia de les reunions convocades.
- Redactar l'acta de les reunions convocades.

Tot el curs



Cap de departament - Convocar i establir l'ordre del dia de les reunions de departament.
- Redactar l'acta de la reunió. Tot el curs

Tutors
- Convocar i establir l'ordre del dia, si escau, de les reunions d'equip docent necessàries de seguiment del 
seu grup.
- Redactar l'acta de la reunió.

Tot el curs

Coordinacions Coordinadors

- Informar i comunicaral professorat, personal no docent i alumnat de tot allò relacionat amb la coordinació 
que afecti a l'activitat diària del centre.
utilitzant els canals establerts (reunions, correu electrònic, fulls informatus i taulers d'anuncis).
- Convocar i establir l'ordre del dia de les reunions de la comissió.
- Redactar l'acta de la reunió.

Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

CCP Secretari CCP MD060303 Lllibre d'actes de la CCP

Equip directiu Equip directiu
MD060301 Dades del centre.
MD060303 Llibre d'actes de l'Equip Directiu
PR0603 Model Convocatòria de CCP, Claustre i CE 

Equip directiu Cap d'estudis del 
nivell

MD060304 Llibre d'actes de les reunions amb els tutors
MD060310 Llibre d'actes Junta de delegats
PR0603 Model Convocatòria de REDs, tutors, junta de delegats.

Un llibre per cada nivell d'ESO, FPB, Batxillerat i CF

Cap de departament Cap de departament PR0603 Model Convocatòria de reunió de departament.
MD060303 Llibre d'actes del departament

Equip docent Tutor MD020532 Llibre de seguiment alumnat - Grup (inclou les actes de 
les RED i juntes d'avaluació)

Coordinador Tots els coordinadors PR0603 Model Convocatòria reunió de comissió.
MD060303 Llibre d'actes de coordinació

Coordinador Qualitat MD030403 Enquestes de satisfacció del professorat i de l'alumnat 
de funcionament i organització de centre. 

Qüestions relacionades amb l'estructura i organització del 
centre i de l'efectivitat del procediment d'informació i 
comunicació interna.

Desenvolupament:

Desenvolupament



INICI

El Reglament Orgànic d’organització dels Instituts d’Ensenyament Secundari (ROC) estableix l’estructura organitzativa del centre.

DETALLAR ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA I ASSIGNAR 

TASQUES

- Les funcions d’aquests òrgans es recullen en el Reglament d’organització i Funcionament dels centres  de la Conselleria d’
Educació i Cultura (ROC) i es concreten mitjançant el Reglament d'Organització i Funcionament del centre (ROF).
- L’assignació de càrrecs i tasques es realitza respectant les directrius de la legislació vigent, de les Instruccions de Principi de 
Curs i del ROC, seguint l'establert en el procediment PR0103 Assignació de càrrecs i horaris.

ESTABLIR CANALS 
DE COMUNICACIÓ INTERNA

- S'estableixen es canals i suports de comunicació interna següents:
> Reunions
> Correu electrònic del centre
> Taulers d'anuncis
> Fulls informatius
> Enquestes sobre el funcionament
> Bústia i expositor de SQR
> Pàgina WEB http://www.iesjoanramis.org
> BLOC de Notícies del Ramis i BLOCS de projectes i coordinacions



DESENVOLUPAMENT

- Reunions: són el mitjà més rellevant utilitzat per la transmissió d'informació i directius al llarg de l'organització. 
- Correu electrònic del centre: El centre disposa d’un servei de correu electrònic propi. Cada professor compta amb una adreça 
electrònica. Aquest sistema és el principal mitjà de comunicació interna. 
- Fulls informatius i convocatòries: Són emesos habitualment per l’equip directiu i coordinacions i recullen informació rellevant 
o de caràcter urgent.
- Enquestes al personal sobre el funcionament del centre: Es gestionen segons s’indica en el procediment PR0304 de Mesura de 
la satisfacció del client.
- Taulers d'anuncis: N’hi ha diversos que recullen informació d’índole:Sindical, d'organització: un al hall per al desplegament de 
la política i estratègia, plans i objectius de la qualitat, i un altre a la sala de professors per a d’altres informacions rellevants de l’
equip directiu, general, recullen informació procedent de l'exterior, formació, extraescolars.
- Bústia i expositor de SQR: Per recollir l’imprès de SQR i dipositar-lo a la bústia situada davant consergeria.
- Pàgina WEB: És un dels principals mitjans de transmissió de la informació, ja que a la web es troben els manuals dels 
processos del sistema de gestió de qualitat i els documents que formen part del PEC (Projecte Educatiu del Centre). 
- BLOC de Notícies del Ramis i BLOCS de projectes i coordinacions: Arxiu Històric i Biblioteca, Extraescolars, Projectes 
Internacionals, Programa Comenius, Projecte Mediambiental.

AVALUAR EL PROCÉS

- A final de curs s'avalua el procés mitjançant les enquestes de satisfacció del professorat i de l'alumnat sobre el funcionement i 
organització del centre (MD030403) amb la valoració que es fa de l'estructura i organització del centre i de l'efectivitat del 
procediment d'informació i comunicació interna. 

FI



Annex: Reunions

 Les diferents reunions que es realitzen al Centre ón les següents:
 - ED (Equip directiu), Setmanal, Membres de l’equip directiu, Director, Seguiment de les activitats del centre i del pla anual, Actes 
de l'ED, Responsable: Secretaria
- CCP (Comissió de Coordinació pedagògica), Mínim mensual, habitualment quinzenal, Caps de Dept., director i cap d’estudis, 
Coordinació de les activitats escolars i extraescolars, Seguiment del desenvolupament del pla anual als departaments, Acords 
pedagògics i organitzatius, Activitats de Formació en centres, Actes de la CCP, Responsable: Secretari de la CCP
- Claustre, Trimestral, Professorat, Equip directiu, Presentació del curs escolar. Presentar, consensuar i demanar suport del 
professorat als plans estratègics anuals. Generar una visió compartida sobre el centre i els seus projectes. Formalitzar els acords 
curriculars, organitzatius i pedagògics. Funcions i responsabilitats recollides en la normativa d’educació. Actes del Claustre, 
Responsable: secretari
- Equips docents, Trimestralment com a Junta d'avaluació i periòdicament a convocatòria del Cap d’Estudis o a petició del tutor 
(una/dos vegades més al trimestre com a referència), Equip Docent, Tutor, 
Seguiment del procés formatiu i del clima escolar en el grup d’alumnes., Aprovació dels resultats acadèmics (Junta d’avaluació) i 
emplenament d’actes i butlletins de notes. Seguiment dels alumnes i de les decisions adoptades per l’equip respecte als 
mateixos. Actes dels Equips do- cents. Responsable: Tutor
- Tutors, Setmanal, Tutors del nivell, Seguiment del procés formatiu i del clima escolar en el grup d’alumnes. Seguiment dels 
alumnes, del pla d’acció tutorial, etc. Actes dels Equips docents. Responsable:  Cap d’estudis
- Departaments didàctics. Mínim quinzenal. Membres del departament didàctic i Cap del departament. Disseny de les matèries 
impartides pel departament. Especificacions i programacions de matèries. Establiment de criteris d’avaluació, proves avaluables, 
sistemes de qualificació i criteris de correcció de treballs,  proves i exàmens. Seguiment de resultats i gestió de no conformitats 
de cursos i processos d’ensenyament-aprenentatge. Activitats de Formació en centres. Actes del departament. Responsable:  
Cap de dept.
- Consell escolar, Una vegada al trimestre. Membres del Consell escolar. Comissió Permanent del Consell Escolar Director 
Aprovació dels plans anuals i estratègics. Seguiment econòmic. Seguiment de problemes de convivència i reclamacions. 
Permanent del consell: es reuneix a convocatòria del director per a la resolució de problemes de competència del consell escolar 
entre reunions. Actes del Consell escolar i de la Permanent. Responsable: secretari
- Comissió de convivència Setmanalment Director Coordinadora de Convivència Cap d’Estudis ESO Professors membres de la 
comissió Anàlisi dels conflictes succeïts durant la setmana. Presa de decisions sobre mesures sancionadores, si cal. Planificació 
de les sessions de mediació previstes. Seguiment dels acords de les mediacions realitzades. Altres activitats relacionades amb la 
convivència escolar. Elaboració de plans i processos de convivència.  SECRETARI de la comissió (un professor/a) designat per 
la Coordinador de la Comissió
- Equip de Millora de Qualitat (EMQ), Setmanalment Director Coordinadora de Qualitat Cap d’Estudis Cap d’Estudis Bad 
Professors membres de la comissió  Implementació i seguiment del Projecte de gestió de qualitat. Disseny, gestió i seguiment del 
Pla Anual de Millora. Elaboració i aprovació dels documents del sistema. Actes de l’equip de millora Responsable: Coordinadora 
de qualitat
- Coordinació Mediambient i Salut Setmanalment Coordinadora Mediambiental Professors membres de la comissió Planificació i 
seguiment de les activitats del Pla mediambiental del centre. Accions de Salut Actes de la comissió Responsable:  Coordinadora 
mediambiental
- Comissió de Normalització lingüística Mínim mensualment Coordinadora de Normalització lingüística Cap d’Estudis batx. 
Professors membres de la comissió Totes les funcions que encomana a aquesta comissió el ROC i les instruccions de principi de 
curs. Actes de la comissió Responsable: Coordinadora de la CNL



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0701 Assignació de recursos
Secretari/a Secretari/a i C. 

Qualitat C. Qualitat

11/04/2014

Objecte:

Identificar i quantificar els recursos disponibles i determinar les etapes a seguir per a la seva assignació, de manera que es cobreixin les necessitats generals del centre i es dotin els 
departaments de recursos per al desenvolupament de la seva tasca.
Determinar, així mateix, el procés de provisió i assignació de recursos.

Àmbit d'aplicació:

El procediment afecta tot el centre i es desenvolupa en dos àmbits diferents:
L'assignació econòmica per a despeses generals, prèvia elaboració de la previsió d'ingressos i despeses, i per a l'equipament tècnic i didàctic d’ús comú per a tot el centre. 
L’assignació econòmica dels departaments. 

Indicadors:

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Consell escolar Membres del Consell 
Escolar

Aprovar la liquidació (compte de gestió), el pressupost del centre i les propostes de repartiment dels 
recursos anuals que corresponguin als diferents epígrafs. Tot el curs

Equip directiu Membres de l'equip 
directiu

Executar els acords presos pel Consell Escolar. 
Decidir sobre aspectes puntuals de la gestió del centre, en general, i dels departaments, en particular. Tot el curs

Secretari/a Secretària

Preveure la quantia d'ingressos i l'estimació de despeses generals.
Elaborar la proposta de pressupost del centre.
Recollir els pressuposts presentats pels diferents departaments. 
Comunicar la resolució presa a cada departament en resposta a les seves peticions.
Controlar l'evolució de les despeses, assegurant el compliment de la normativa en vigor.

1r Trimestre

Tot el curs



Cap de departament Caps de 
departament

Elaborar i presentar les propostes de pressupost del seu departament. 1r Trimestre

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Secretari/a Secretària

MD070102 Proposta de pressupost dels departaments
NM070101 Criteris de repartiment
DC070101 Control i seguiment de les despeses
LI070101    Llistat de normativa aplicable

Desenvolupament:

Desenvolupament

Una vegada que el centre rep la comunicació de l’assignació econòmica per a l’any següent, la secretària ha de comprovar que s’ajusta a la realitat del centre tenint en compte els 
paràmetres i els criteris de la Conselleria.

Abans del 30 d’octubre, els caps de departament han de lliurar la proposta de pressupost (MD070102 Proposta de pressupost de departament) a la  secretària, la qual la valorarà d’
acord amb els criteris de repartiment (NM070101 Criteris de repartiment)

Es comuniquen per escrit (a través del DC070101 Control i seguiment de les despeses, que inclou l’assignació econòmica per als departaments) les quantitats assignades als 
departaments per al curs abans del 15 de novembre. Com que el pressupost del centre funciona per anys naturals mentre que el dels departaments ho fa per cursos acadèmics, serà 
possible una revisió de les quantitats assignades sempre que sorgeixi algun imprevist. En aquest sentit, la directora, i/o l’equip directiu en les seves reunions setmanals, poden 
decidir sobre aspectes puntuals de la gestió dels departaments, a més d’aquells que afecten l’equipament tècnic i didàctic d’ús comú per a tot el centre. 

La secretària, a final de gener, prepara el pressupost (MD070101 Pressupost del centre) del nou exercici econòmic en base a la liquidació (compte de gestió) de l’any anterior 
(document generat per una aplicació informàtica oferta per la Conselleria d’Educació).

Se sotmet a l’aprovació del Consell Escolar la liquidació (compte de gestió) del període anterior i el pressupost del centre per a l’any actual (MD070101 Pressupost del centre) abans 
del 31 de gener.

El secretari, durant l’any, anirà supervisant les despeses de tots els conceptes (DC070101 Control i seguiment de les despeses).



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0702 Manteniment d'instal·lacions
 i equips

Secretari/a Secretari/a i C. 
Qualitat C. Qualitat

11/04/2015

Objecte:

Definir el servei de manteniment, en general.
Establir les mesures oportunes de manteniment que permetin verificar i  garantir el bon estat de la infraestructura del centre.

Àmbit d'aplicació:

Instal·lacions, aules, laboratoris de Física i Química, laboratori de Ciències Naturals, taller de Tecnologia, equips, patis i serveis de suport que afectin la qualitat dels ensenyaments i 
dels serveis prestats en el centre.

Indicadors:

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Directora Aprovar el Pla Anual de Manteniment Inici de curs

Secretari/a Secretària

Definir el Pla Anual de Manteniment
Custodiar, coordinar i supervisar el seguiment del Pla de Manteniment.
Coordinar i supervisar l’actualització del llibre de registre d’incidències de manteniment.
Coordinar les activitats dels professionals que fan el manteniment del centre.
Avisar els proveïdors de serveis.

Tot el curs



Cap de departament
Caps de 
departament 
implicats

Observació i comprovació de l’estat de les eines, instruments i productes tòxics  i farmaciola del 
laboratori/taller .
Revisar i actualitzar els registres dels llistats d’eines, instruments i productes químics / tòxics, farmaciola i 
equipaments de seguretat i higiene a l'aplicació de l'Inventati del centre.
Controlar i verificar el tractament, envasatge, etiquetatge i emmagatzematge dels residus perillosos 
generats.

Tot el curs

Professorat Responsable de 
manteniment

Realitzar el manteniment correctiu de l’edifici i equips que afectin a la qualitat del servei.
Registrar les activitats relatives al manteniment. Tot el curs

Professorat Professorat Registrar les incidències de manteniment correctiu al llibre de registre d’incidències de manteniment. Tot el curs

Professorat Professorat de 
laboratori

Registrar les incidències de manteniment preventiu i correctiu i deixar-ne constància en els registres 
corresponents del laboratori/taller.
Aplicar les normes de seguretat i ús del laboratori/taller.
Controlar l’ús adequat dels recursos la seguretat i higiene del laboratori/taller.
Donar el tractament intern adequat als residus generats i controlar l’estat dels envasos  i contenidors on es 
recullen.
Controlar el consum d’aigua durant les pràctiques, per tal de promoure el seu aprofitament i estalvi.

Tot el curs

Tecnic de manteniment Personal de serveis

Custodiar el llibre de registre d’incidències de manteniment.
Recollir les incidències de manteniment correctiu i deixar-ne constància al Controlar l’estoc llibre de registre 
d’incidències de manteniment.
de la farmaciola i el material fungible emprat pel personal de serveis.
Sortir a fer compres per ordre de la secretària.

Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Secretari/a Secretària

DC070201 Pla Anual de Manteniment.
DC070202 Plànol del centre.
DC070203 Pla de neteja.
MD070206 Llista de control pla de neteja.
MD070208 Llibre de registre d’incidències de manteniment
MD070214 Registre trimestral de control de les farmacioles

Cap de departament Aplicació: Inventari de centre. Web Ramis

Desenvolupament:

Desenvolupament



El manteniment general es realitzarà amb mitjans propis i/o mitjançant contractació. Es contractaran els mitjans especialitzats que es considerin convenients, tenint en compte l’
avaluació dels proveïdors feta al PR0704.
L’objectiu prioritari és mantenir unes condicions de treball dignes quant a  instal·lacions i equips d'acord amb la normativa vigent.
El servei de manteniment del centre serà de dos tipus: preventiu i correctiu, ambdós inclosos en el DC070201 Pla anual de manteniment, elaborat per la secretària i aprovat per la 
directora a començament de curs. 

MANTENIMENT PREVENTIU

Es disposarà d'un Pla de Manteniment Preventiu seguint el model DC070201 Pla Anual de manteniment, que detallarà les accions que s’han de dur a terme, a quins espais, amb 
quina periodicitat i qui les ha de fer. Per a l’elaboració d’aquest pla, es tenen en compte tots els espais del centre d’acord amb DC070202 Plànol del centre.

MANTENIMENT CORRECTIU

El procés per desenvolupar el manteniment correctiu s'iniciarà quan qualsevol persona del centre observi una avaria o element en mal estat en qualsevol de les aules, laboratoris, 
tallers o equips i en deixi constància al MD070208 Llibre de registre d’incidències de manteniment correctiu. Diàriament, el personal de manteniment del centre mirarà el Llibre de 
registre d’incidències de manteniment correctiu i procedirà a la reparació de l’avaria o element en mal estat en ordre de major a menor urgència. Aquelles avaries que els 
mantenidors no puguin reparar seran informades pels propis mantenidors a la secretària, la qual es responsabilitzarà d’avisar els proveïdors de serveis pertinents.

PLA DE NETEJA

La secretària anualment revisa i elabora el DC070203 Pla de neteja, inclòs dins el Pla de Manteniment del centre, tenint en compte totes els espais del centre (aules, departaments, 
passadissos i escales, serveis, dutxes, sala d’actes, Biblioteca, hall, direcció/administració/sala de professors i consergeria, patis i soterrani), les accions que s’han de dur a terme i la 
freqüència (diària, setmanal, quinzenal, trimestral i anual) en relació amb el RD865/2003, de 4 de juliol, que estableix els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la 
legionel·losi i d’acord amb la Direcció General de Salut Pública. 



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0703 Prevenció i tractament
 d'emergències

Secretari/a Secretari/a i C. 
Qualitat C. Qualitat

11/04/2015

Objecte:

Establir, en l’àmbit del nostre centre, una estructura de prevenció, protecció i coordinació, que reaccioni davant les situacions d’emergència i de possibles riscs amb la major eficàcia i 
rapidesa.

Àmbit d'aplicació:

Totes les instal·lacions i les persones del centre.

Indicadors:

*Indicadors quantitatius
Recollits a l'informe del simulacre:
- Temps temps per desallotjar el centre, reunir a tots els ocupants del centre al punt de trobada i fer el recompte d'alumnes, professors i personal no docent.
- Temps per pujar de nou a les aules.
- Núm. d'incidències durant el simulacre

*Indicadors qualitatius:
- Àrees de milllora

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Directora Aprovar el Pla d’Emergència i Evacuació. 
Dirigir, com a cap d’emergències, el simulacre anual. 1r Trimetre



Equip directiu

Decidir la data i l’hora del simulacre anual. 
Dirigir, subsidiàriament, ocupant el lloc de cap d’emergències, el simulacre anual.
Avaluar, juntament amb el Coordinador de prevenció de riscos laborals, el desenvolupament del simulacre d’
emergència. 

1r Trimestre

Secretari/a Secretària

Custodiar el plans d’autoprotecció i d’emergència i evacuació.
Garantir el registre del centre i del seu pla d’autoprotecció al Registre de Serveis d’Emergències i Urgències 
(RSEU) de la Conselleria d’Interior. Tot el curs

Coordinador
Coordinador de 
Prevenció de Riscos 
Laborals

Elaborar el Pla d’Emergència i Evacuació.
Informar el claustre i el personal d’administració i serveis sobre el    contingut del Pla d’Emergència i 
Evacuació i, en el seu moment, del d’autoprotecció. 
Formar el personal del centre sobre els plans d’emergència i evacuació i, en el seu moment, del d’
autoprotecció. 
Planificar i gestionar la posada en marxa del simulacre anual. 
Supervisar i avaluar, juntament amb l’Equip directiu, el desenvolupament del simulacre anual.
Revisar periòdicament el bon estat dels elements materials (extintors, seny alèctica i boques antiincendis) 
que intervenen en cas d’emergència.
Actuar, conjuntament amb la directora, com a representant de l'Administració en el centre de treball en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

Tot el curs

Tutor Informar l’alumnat del contingut dels plans d’autoprotecció i d’emergència i evacuació. 1r Trimestre

Professorat Tot el personal En els plans d’autoprotecció i d’emergència i evacuació, es detallen totes les accions que han de dur a terme 
en cas d’emergència. Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Coordinador
Coordinador de 
Prevenció de Riscos 
Laborals

DC070301 Pla d’Emergència i Evacuació
LI070301 Llistat de normativa aplicable
Documents Pla d'evacuació

http://www.iesjoanramis.org/index.php/pla-demergencia.html

Desenvolupament:

Desenvolupament

http://www.iesjoanramis.org/index.php/pla-demergencia.html


El contingut fonamental d’aquest procés ve determinat pel DC070301 Pla d’Emergència i Evacuació, elaborat pel coordinador de prevenció de riscos laborals i aprovat per la 
directora. Quant al Pla d’autoprotecció, elaborat per l’empresa NOVOTEC, està contractada a l’efecte per la Conselleria d’Educació i Cultura.

El coordinador de prevenció de riscos laborals informa del contingut del DC070301 Pla d’Emergència i Evacuació (i, al seu moment, del Pla d’Autoprotecció) al professorat i al PAS, 
alhora que els ofereix el suport necessari. El DC070301 és consultable en xarxa (caseta del centre) i a les còpies en paper de la Sala de Professorat i de Consergeria. Cal destacar, 
en aquest sentit, que tot el coordinador de riscos laborals compta amb un correu electrònic personal per fer arribar la informació pertinent al professorat alhora que aquest s’hi pot 
també posar en contacte per fer-li arribar suggeriments i propostes de prevenció.

A través dels tutors i les tutores, al seu torn, s’informa el conjunt de l’alumnat. 

Es du a terme un simulacre anual seguint les directrius de la normativa vigent i del Pla d’Emergència i Evacuació: l’Equip Directiu en decideix la data i l’hora. Un cop el simulacre es 
du a terme, se segueixen les directrius del Pla d’Emergència i Evacuació del qual el coordinador de prevenció de riscos laborals fa el seguiment i la posterior avaluació juntament 
amb l’Equip Directiu.



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0704 Compres i gestió de proveïdors
Secretari/a Secretari/a i C. 

Qualitat C. Qualitat

09/12/2012

Objecte:

Definir el procés de compres i de verificació dels productes i serveis comprats o subcontractats. 
Definir el procés de selecció i avaluació de proveïdors.

OBJECTIUS:

Que les compres es realitzen de la manera que garantesqui que els materials adquirits i els serveis realitzats o subcontractats compleixen amb les especificacions requerides al 
proveïdor.
Seleccionar els proveïdors en funció de la seva capacitat per subministrar productes o serveis d’acord amb els requisits del centre.

Àmbit d'aplicació:

Els productes i els serveis que afectin o poguessin afectar la qualitat del servei prestat. 
Els proveïdors dels productes i els serveis del centre (inclosos els serveis subcontractats).

Indicadors:

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?



Secretari/a Secretària

Autoritzar, desestimar o canviar aspectes de les peticions de compra; en cas de dubte, consultar amb la 
directora o cap d’estudis.
Mantenir i conservar l'arxiu de compres autoritzades.
Dur el control de les compres dels departaments.
Registrar les incidències amb proveïdors o disconformitats amb els productes adquirits i serveis contractats. 
Avaluar i seleccionar els proveïdors de productes i serveis del centre. 
En el cas que el producte sigui inventarible, registrar-lo a l’inventari del centre.

Tot el curs

Professorat Tot el personal del 
centre

Sol·licitar l’autorització a la secretària per fer qualsevol compra: haurà de especificar el tipus de material, el 
preu aproximat, si escau, i la justificació de la compra. Si el sol·licitant és un membre del professorat, 
prèviament haurà d’haver demanat autorització al seu cap de departament o coordinador.
Una vegada autoritzada la compra per part de la secretària i cap de departament/coordinador, fer la gestió 
de la comanda al proveïdor.
Comprovar si es compleixen els requisits especificats a la comanda.
Lliurar l’albarà  a la secretària.
Notificar, si escau, a  la secretària disconformitats amb els productes adquirits.
En cas que el producte sigui inventariable, registrar-lo a l’inventari corresponent dels departaments i 
coordinacions. 

Tot el curs

Administratius Cap de secretaria Rebre i registrar productes institucionals no sol·licitats i comunicar-ho a la secretària i al personal destinatari. Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Secretari/a Secretària

LI070401     Llistat i avaluació de proveïdors
NM070401  Criteris per a l'anàlisi d'ofertes
NM070402  Criteris per al control de les compres
MD070401  Full de comanda
DC070401   Inventari del centre

Desenvolupament:

Desenvolupament



COMPRES

Les compres de productes i la contractació de serveis que afecten la qualitat del servei prestat es realitzaran amb els proveïdors llistats en LI070401 Llistat i avaluació de proveïdors: 
aquesta llista es revisarà i actualitzarà periòdicament. Els criteris que es tenen en compte a l’hora de valorar les ofertes dels diferents proveïdors són establerts a NM070401 Criteris 
per a l’anàlisi d’ofertes.

Les comandes sol·licitades d’acord amb MD070401 Full de comanda seran analitzades i aprovades per la secretària; una vegada autoritzada la compra, el sol·licitant podrà dur a 
terme ell mateix la compra o cursar (personalment o a través de la secretària) la sol·licitud al proveïdor. Els criteris que s’han de seguir a l’hora de realitzar qualsevol compra són els 
estipulats a l’NM070402 Criteris per al control de les compres. 

VERIFICACIÓ DE LES COMPRES

Quan el sol·licitant efectua personalment la compra, haurà de comprovar que respon adequadament als requisits especificats i lliurar el full de comanda juntament amb l’albarà a la 
secretària, que comprovarà que s’ajusta a la petició feta. Quan la comanda ha estat encarregada i arriba al centre, el cap de secretaria (o el personal de consergeria quan arriben 
productes de neteja) informa el sol·licitant de la recepció del producte, el qual ha de comprovar que el producte s’ajusta als requisits especificats al full de comanda i, si s’hi ajusten, 
lliurar, com en el cas anterior, el full de comanda juntament amb l’albarà a la secretària, que comprovarà que s’ajusta a la petició feta. 

En cas que no s’hi ajusti, el sol·licitant ho comunicarà a la  secretària, que farà les gestions pertinents amb el proveïdor i en prendrà nota a LI070401 Llistat i avaluació de proveïdors. 
La secretària decidirà, en funció de la gravetat i/o de la repetició de la incidència, obrir o no un informe de no conformitat. Quan la verificació determini que s'ha donat una no 
conformitat, el sol·licitant ho farà constar a l’albarà  i el producte serà lliurat a la secretària i romandrà en aquest lloc fins que es decideixi la seva disposició. La secretària farà les 
gestions oportunes amb el proveïdor, determinarà el que ha passat i farà constar la incidència a LI070401 Llistat i avaluació de proveïdors. Si la comanda és conforme, la secretària 
procedirà a fer el pagament de la factura. 

En el cas de productes procedents d’institucions oficials que no han estat objecte de demanda, la cap de secretaria deixarà constància de la recepció en el registre d’entrada i ho 
comunicarà a la secretària i a les persones destinatàries. 

Si la verificació de la compra dóna que el producte és conforme, la secretària, els caps de departament i els coordinadors, segons el producte i en el cas que sigui inventariable, el 
dóna d’alta al DC070401 Inventari del centre, que inclou els productes inventariables dels departaments, de les coordinacions i del centre en general, la responsabilitat dels darrers 
dels quals recau en la secretaria. 



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0801 Biblioteca
Coordinador Coordinador i C. 

Qualitat C. Qualitat

11/04/2015

Objecte:

Documentar el servei de la biblioteca amb la finalitat de disposar de dades que ens permetin d’identificar i implementar accions de millora orientades a augmentar la satisfacció de 
totes les persones que empren aquest servei. 

Incorporar la dimensió pedagògica de la biblioteca com a centre de recursos al servei de l’ensenyament, de l’aprenentatge i de la comunitat educativa amb l’objectiu prioritari de 
fomentar l’adquisició d’habilitats documentals, comunicatives, lingüístiques, tecnològiques, d’autonomia personal i de foment del plaer per la lectura. 

Àmbit d'aplicació:

El servei de biblioteca s’adreça a tots els membres de la comunitat educativa de l’institut o persones externes que s’hi puguin relacionar: 
Alumnat matriculat i les seves famílies.
Professorat i PAS.
Altres: professorat d’altres centres, antics professors i antics alumnes, estudiosos en general, etc.

Indicadors:



*Indicadors quantitatius
1. Ocupació: Núm. d'alumnes que ocupen la biblioteca com a:
  - Grup habitual
  - Grup no habitual
  - Ús d’ordinador
  - Feina personal profes.
  - Feina personal alumnes
  - Reunions professorat
  - Activitats didàctiques
  - Compra de llibres
  - Revistes rebudes
  - Préstec a aules
  - Retards alumnes
  - Entrevistes
  - Tutories individualitzades 
2. Prèstec de llibres: Núm. de llibres en prèstec
3. Banc de llibres de text: Núm. d'alumnes participants

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?



Coordinació Coordinadora de la 
Biblioteca

Executar els acords de la Comissió de biblioteca, de la CCP i del Consell Escolar referents a la biblioteca 
escolar.
Redactar la Programació anual de la biblioteca escolar incorporant-hi el Pla anual de biblioteca elaborat per 
la Comissió de biblioteca.
Organitzar i realitzar la catalogació de documents, juntament amb els professors/es  encarregats de la 
biblioteca. 
Dur el control del préstec de llibres juntament amb altres professors encarregats. 
Preveure les necessitats de material, els canvis de distribució de mobiliari, documents i retolació.
Tenir cura de l’ordre i de tot el material de la biblioteca.
Assistir als actes d’acollida de l’alumnat amb l’objectiu de difondre el servei entre els alumnes i coordinar-ne 
les visites a la biblioteca, a principi de curs.
Dur, juntament amb altres professors encarregats, el registre d’usuaris de biblioteca per poder-ne controlar l’
eficiència de l’ús.
Vetllar per mantenir una atmosfera de treball i silenci propis d’una biblioteca.
Fer públiques les normes de comportament i ús de la biblioteca, elaborades per la Comissió de biblioteca.
Coordinar i participar en les activitats pròpies de biblioteca escolar .
Coordinar totes les activitats que es duguin a terme a la biblioteca a través de l’agenda de biblioteca.
Informar el cap d’estudis i la comissió de biblioteca escolar de les incidències d’ús del material i 
instal·lacions.
Atendre les cridades telefòniques de les editorials
Fer arribar a la secretària del centre les demandes de compra de material, així com les referides al 
manteniment de la biblioteca.
Elaborar i fer públic el llistat de llibres i revistes rebuts a l’apartat de coordinació de biblioteca de la intranet 
del centre.
Redactar la Memòria de fi de curs.
Assistir a cursos de formació relacionats amb temes d’organització i funcionament de biblioteques generals i 
escolars



Coordinació Biblioteca

Vetllar pel compliment del Projecte de Biblioteca Escolar 2010/2015.
Redactar el Pla anual de la biblioteca escolar. 
Vetllar perquè el pla anual de biblioteca escolar estigui integrat dins la PGA del centre.
Preveure els recursos materials i personals que necessiti la  biblioteca escolar per desenvolupar les 
activitats programades al pla anual.
Cercar mitjans econòmics per cobrir les despeses derivades de les activitats programades al pla anual de 
biblioteca escolar.
Respectar els criteris de catalogació de documents del Projecte de Biblioteca Escolar 2010/2015.
Aprovar els canvis de distribució de mobiliari, documents, retolació, distribució de plafons, a proposta del 
coordinador de biblioteca.
Redactar  les normes de comportament i d’ús de la biblioteca, revisar-les si és necessari, encara que no hagi 
acabat el curs.
Revisar la normativa de préstec de material.
Revisar, si escau, el tríptic informatiu de biblioteca i donar-li  publicitat.
Revisar els objectius de biblioteca del Projecte de Biblioteca Escolar 2010/2015 a final de curs
Elaborar el llistat de les lectures recomanades per a vacances de Nadal i d’estiu juntament amb el 
coordinador de biblioteca.
Col·laborar, si escau, amb el trasllat dels documents de fons antic
Respectar els acords de la CCP i el Consell Escolar referents a la biblioteca escolar
Coordinar les activitats del pla anual de biblioteca escolar amb les programades per la comissió d’
extraescolars, la comissió lingüística i altres comissions, si escau. 
Aprovar la Programació anual i la Memòria de fi de curs.
Acordar i engegar el programa informàtic per catalogar el material i elaborar-ne un manual d’ús. 

Tot el curs

Secretari/a Secretària

Analitzar les propostes de compra de material i prioritzar-les per a la seva adquisició.
Rebre les sol·licituds referides al manteniment de la biblioteca. 

Tot el curs

Professorat
Professorat membres 
de la comissió (amb 
horari del matí)

Complir l’horari de guàdies a la biblioteca que els és assignat.
Atendre el servei de préstec.
Fer les classes de Foment de la lectura de 3r d'ESO.
Col·laborar amb les activitats pròpies de la biblioteca d’acord amb la seva disponibilitat horària. 

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions



Coordinador

Coordinador 
Biblioteca

Projecte de Biblioteca Escolar 2010/2015
Programació de la Biblioteca (format lliure)
Seguiment Biblioteca (format lliure)
Memòria de la Biblioteca (format lliure)
Actes de la Comissió de biblioteca (PR0603)
DC080101 Criteris catalogació biblioteca
DC080102 Sessió acollida alumnes
MD080101 Proposta activitats departaments didàctics
MD080102 Ús diari de biblioteca escolar
MD080103 Taula registre d’usuaris de biblioteca (trimestral i 
resum final)
MD080104 Full d’avaluació d’activitats
MD080105 Quadern de préstec a les aules
MD080106 Agenda biblioteca
MD080107 Registre de revistes
MD080108 Programa banc de llibres
LI080101 Llistat de llibres i revistes rebuts 
Guia de Lectures (format lliure)
Llibre de registre de llibres rebuts (format lliure)
Arxivadors de fitxes de llibres i revistes.
Talonaris de préstec de llibres 

Projecte de Biblioteca Escolar 2010/2015
MD020204 Programació i memòria de la Biblioteca
MD060303 Llibre d'actes coordinació biblioteca
DC080101 Criteris catalogació biblioteca
DC080102 Sessió acollida alumnes
DC080103 Normes biblioteca
DC080104 Instruccions funcionament biblioteca
MD080101 Activitats departaments didàctics (en paper)
MD080103 Taula registre d’usuaris de biblioteca 
MD080104 Full d’avaluació d’activitats (professorat) (electonic i en 
paper)
MD080105 Quadern de préstec a les aules
MD080106 Agenda biblioteca
MD080107 Registre de revistes
MD080108 Programa banc de llibres (en paper)
MD080109 Full d'avaluació activitats Foment alumnes (en paper)
MD080110 Formulari petició carnet biblioteca (en paper)
MD080301 Sol·licitud consulta arxiu històric (en paper)
LI080101 Llistat de revistes
Guia de Lectures recomanades  (format lliure)
Llibre de registre (Catàleg ABIES)
Arxivadors de fitxes de llibres i revistes (en paper).
Talonaris de préstec de llibres (en paper)

DC080104 Instruccions funcionament biblioteca: S'ha afegit 
un annex d'usos especials de la Biblioteca
MD080104 Full d’avaluació d’activitats (professorat): S'ha 
simplificar per optimitzar el document.
MD080103 Taula registre d’usuaris de biblioteca : S'ha 
passat a Google Docs i s'ha afegit els retatds d'alumnes a 
primera hora com una activitat d'ocupació de la biblioteca.
MD080110 Formulari petició carnet biblioteca (en paper): 
Model nou



Desenvolupament:

Desenvolupament



A començament de curs:     
La Comissió de biblioteca redacta, en primer lloc, el Pla anual de la biblioteca escolar i, posteriorment, l’inclou dins la Programació anual redactada per la coordinadora de biblioteca. 
Revisa, en segon lloc, les Normes de comportament i d’ús de la biblioteca, introdueix les esmenes necessàries a la redacció i les fa públiques dins la mateixa biblioteca i al Portal del 
Professorat. Revisa, finalment, la normativa de préstec de material. 

La coordinadora de biblioteca, d’acord amb el Pla anual de la biblioteca escolar i els objectius pedagògics i organitzatius, redacta, en primer lloc, la Programació anual i la presenta a 
la comissió de biblioteca per a la seva aprovació. En iniciar-se les classes, organitza sessions d’acollida (DC080102 Sessió acollida alumnes) especialment adreçades a l’alumnat de 
1r d’ESO i, si escau, de 1r de batxillerat amb l’objectiu de difondre el servei entre els alumnes. La coordinadora de biblioteca sol·licita a la secretària el llistat dels llibres de lectura 
recomanats pels departaments didàctics, amb l’objectiu, si és possible, de comprar-ne 5 exemplars per destinar-los a préstec. 

La coordinadora de biblioteca sol·licita als departaments didàctics el llistat d’activitats previstes per dur a terme a la biblioteca al llarg del curs [MD080101 Proposta activitats 
departaments].

Durant el curs: 
   
La Comissió de biblioteca elabora el llistat de les lectures recomanades per a vacances de Nadal [Guia de Lectures] amb la col·laboració, si és possible, dels alumnes d’Imatge i 
Expressió d’ESO. Pel que fa a les celebracions del centre al llarg del curs, sobretot el dia del llibre i el dia de la biblioteca, s’acorden activitats en col·laboració amb altres comissions 
(lingüística i extraescolars) i la coordinació d’arxiu i patrimoni històrics. També és l’encarregada d’elaborar una criteris de catalogació [DC080101 Criteris catalogació biblioteca]. La 
Comissió de biblioteca, en fi, es manté oberta a qualsevol iniciativa a favor de la promoció de la lectura (com ara el programa del bookcrossing, tauló d’anuncis Viu la literatura...)

La coordinadora de biblioteca, durant tot el curs, organitza i realitza, juntament amb els professors/es encarregats de la biblioteca, la catalogació de documents [Llibre de registre de 
llibres rebuts]. Amb la Comissió de biblioteca, acorda, quan cal i amb l’assessorament  de persones expertes en biblioteconomia i informàtica, el programa informàtic per catalogar el 
material. Duu el registre d’usuaris de biblioteca per poder controlar l’eficiència de l’ús [MD080102 Ús diari biblioteca escolar] alhora que coordina i participa en les activitats pròpies 
de biblioteca escolar, juntament amb els professors/es encarregats de la biblioteca i els professors d’àrea [MD080104 Full d’avaluació d’activitats, MD080105 Quadern de préstec a 
les aules, MD080106 Agenda biblioteca, MD080107 Registre de revistes]. La coordinació s’estén, a més, a totes les activitats que es duen a terme a la biblioteca encara que no 
siguin les pròpies [ MD080108 Programa banc de llibres].

Amb aquestes dades, s’elabora l’MD080103 Taula registre d’usuaris de biblioteca (trimestral i resum final). Durant tot el curs, a consergeria, hi ha l’agenda de biblioteca (MD080106 
Agenda biblioteca) per tal que el professorat pugui reservar-la. Juntament amb els professors/es encarregats de la biblioteca, confegeix l’LI080101 Llistat mensual de llibres i revistes 
rebuts. Aquesta llista es fa pública al tauló d’anuncis de biblioteca, a la sala de professors i a l’apartat de coordinació de biblioteca de la intranet del centre. Finalment, la 
coordinadora de biblioteca pot assistir, en funció de l’interès i de la disponibilitat,  a cursos de formació realitzats dins i fora de l’illa. 
També s’encarrega de fer les actes de les reunions que tindran una periodicitat setmanal, tret que es dediqui l’hora a fer alguna tasca concreta de la biblioteca com ara organitzar 
material, preparar activitats... i, finalment, farà un seguiment de les activitats de la biblioteca i n’informarà a la Comissió de Biblioteca

Final de curs:
La Comissió de biblioteca elabora, en primer lloc, el llistat de les lectures recomanades per a vacances d’estiu [Guia de Lectures d’estiu recomanades]. En segon lloc, avalua el 
compliment del Pla anual de la biblioteca escolar i aprova la Memòria de fi de curs, presentada per la coordinadora.

La coordinadora de biblioteca elabora el resum final del registre d’usuaris de biblioteca [MD080103 Taula registre d’usuaris de biblioteca (resum final)]. Recull a la Memòria de fi de 
curs l’anàlisi de l’activitat per trimestres, tot deixant constància de les activitats no programades que s’han duit a terme al llarg del curs. Al final, hi incorpora les propostes de millora 
per al proper curs.



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0802 Convivència, resolució de 
conflictes i mediació escolar

Coordinador Coordinador i C. 
Qualitat C. Qualitat

22/03/2016

Objecte:

Determinar les actuacions que desenvolupen la política de la convivència per tal d’aconseguir una bona relació entre alumnes, entre alumnes i professors, entre el personal docent i 
no docent, així com fomentar la participació i l’interès de les famílies per l’educació dels seus fills.

Àmbit d'aplicació:

L’àmbit de aplicació engloba tots els membres de la comunitat educativa de l’institut : 
Alumnat matriculat i les seves famílies.
Professorat .
Personal d’Administració i Serveis.

Indicadors:

Resum trimestral d'intervencions i sancions

*Indicadors quantitatius:(Especificats per nivells)
  - Núm. d'alumnes aïllatsdel grup 
  - Núm. d'alumnes expulsats 1 dia
  - Núm. d'alumnes expulsats 2 dies o més
  - Núm. d'alumnes expulsats per fumar
  - Núm. d'alumnes expulsats per mòbil
  - Núm. de mediacions
  - Núm. d'entrevistes amb famílies
  - Núm. de Fulls d'Incidències Individuals

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Formar part activa de la Comissió de convivència. 
Prendre i gestionar les corresponents mesures disciplinàries. Tot el curs



Coordinació Convivència

Formar part activa de la Comissió de convivència i establir la forma de contacte entre tots els professors que 
en formen part. 
Conèixer quins alumnes poden presentar problemes,controlar-los i mantenir les entrevistes necessàries amb 
el professorat i les famílies d'aquests alumnes.
Tractar setmanalment totes les incidències que s’hagin produït, prendre decisions consensuades i fer-ne el 
posterior seguiment.
Proposar mediacions pels casos que ho requereixin, coordinar-les i fer-ne el seguiment.
Cercar eines de prevenció per disminuir les situacions de conflicte dins i fora de les aules i promoure 
estratègies que afavoresquin un bon clima dins el centre.

Tot el curs

Professorat Professorat i tutors
Col·laborar amb la Comissió de convivència..
Fer un seguiment dels alumnes amb conflictes i mantenir el contacte amb les famílies (Tutors i professors)
Prendre nota de totes les possibles incidències a la llibreta de guàrdia (professorat de guàrdia)

Tot el curs

Alumnat Comissió d'alumnes Col·laborar amb la Comissió de convivència. Tot el curs

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Coordinador Convivència

MD020204 Programació i memòria de la Coordinació Convivència
MD080203 Comunicació de sanció.
MD020532 Llibre de seguiment de grup - nivell pestanya F - 
Registre d'incidències del grup.
MD080205 Sol·licitud de Mediació.
MD080206 Acord de Mediació. 
MD080207 Plantilla Full d'incidències
NM080201 Normes Bàsiques Convivència
NM080202 Guia d’actuació - incidències alumnes

NM080201 Revisat i actualitzat pel curs 2011 - 2012
NM080202 Pendent de revisió

Desenvolupament:

Desenvolupament



INICI

A començament de curs: 
- Es duu a terme la constitució de la Comissió de Convivència de la qual formen part alguns membres de de l’equip directiu i del 
departament d’orientació, així com d’alguns professors que han expressat el seu desig de participar-hi , tots encapçalats per la 
coordinadora de convivència. 
- La coordinadora de convivència s’encarrega de l’elaboració d’un horari en funció de la disponibilitat del professorat implicat amb 
l’objectiu de  poder encarregar tasques concretes: La distribució de feines es decideix a les dues hores de reunió de la Comissió 
de Convivència. 
- La coordinadora de convivència coordina l’elaboració de la programació anual i informa els professors nous del funcionament de 
la comissió a la reunió d’acollida del professorat nouvingut. 
- S’ofereix informació als alumnes sobre la política de convivència i el servei de mediació a través de la coordinadora de 
convivència, de les tutories i de les juntes de delegats. 

CONÈIXER I AVALUAR NECESSITATS/ 
INCIDENTS. 

-L'activitat de la comissió es centra en donar solució als incidents que es produeixen amb la màxima celeritat, tenint en compte 
que alguns es poden resoldre al mateix dia mentre que d’altres s’han de tractar a les reunions setmanals de la Comissió de 
Convivència. Diàriament, la coordinadora i un/a professor/a de la comissió fan un seguiment dels incidents produïts al dia 
anterior, alguns dels quals es poden solucionar al moment mentre que d’altres són tractats a la reunió de la comissió, segons l’
abast del problema.
-Un altre objectiu de la Comissió és també conéixer quins són els grups o els alumnes que poden teniu actituds o actuacions més 
problemàtiques i fer-ne un seguiment (actuacions dins el grup, contacte amb el tutor/a i/o l'equip educatiu, entrevistes amb les 
famílies,...).

DECIDIR MESURES/ ACCIONS 
CORRECTORES I/O PREVENTIVES

- Enregistrar les sancions al Llibre de seguiment de l'alumnat, si és el cas.
- Emplenar la Comunicació de sanció, si és el cas.
- Enregistrar entrevistes amb les famílies al Llibre de seguiment de l'alumnat, si és el cas.

DESENVOLUPAR MESURES/ ACCIONS 
CORRECTORES I/O PREVENTIVES

-La Comissió de Convivència tracta aquells conflictes produïts al llarg de la setmana, que no s’han pogut solucionar en primera 
instància pel professor o tutor; alguns es poden resoldre amb mesures correctives puntuals i d’altres necessiten una mediació.
Quan es reuneix la Comissió de convivència, en primer lloc s’aixeca acta dels temes pendents de sessions anteriors, dels 
continguts treballats i de les decisions preses (MD060303 Llibre d’actes Coordinació  Convivència); posteriorment s’hi inclou el 
seguiment dels casos treballats juntament amb els responsables afectats. Per a sancions de caràcter greu, es fa arribar a la 
família una comunicació de sanció (MD080203 Comunicació de sanció). La comissió de convivència manté informada la 
comunitat educativa de forma periòdica d’acord amb la normativa vigent. 
-Quan el cas ho requereix, es fa una mediació amb l'ajut del professorat o de l'alumnat que en té en aquest àmbit.  Compta amb 
els models corresponents: MD080205 Sol·licitud de Mediació i MD080206 Acord de Mediació, que incorpora el seguiment i deixa 
constància del tancament. 

FER EL SEGUIMENT DE 
L'EFECTIVITAT DE LES MESURES I 

ACCIONS

- Cada trimestre: La directora (o la coordinadora de convivència, si hi delega), informa al Claustre i al Consell Escolar, tal i com és 
preceptiu, de les resolucions i les mesures correctores adoptades en matèria de resolució de conflictes. 



AVALUAR EL PROCÉS

- Final de curs: A final de curs, es revisa la feina feta al llarg del curs i es reflecteix a la Memòria de la Coordinació de Convivència 
(MD020204 Programació i Memòria de la Coordinació de Convivència) en la qual es comptabilitzen les accions duites a terme 
durant el curs per part de la comissió i es fan propostes de millora per al proper curs. 
- Enquestes de valoració del funcionanent de la comissió de convivència (professorat, alumnat i famílies).                                 

FI



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0803 Arxiu i patrimoni històrics
Coordinador Coordinador i C. 

Qualitat C. Qualitat

09/12/2012

Objecte:

Establir el funcionament de l’Arxiu i la Biblioteca històrics, així com de les col·leccions museístiques, amb els objectius generals de comptar amb un catàleg complet, donar-ne a 
conèixer el fons i conservar-lo en les millors condicions possibles. En el cas de la biblioteca històrica, en coordinació, quan calgui, amb la biblioteca escolar. 

Àmbit d'aplicació:

Els membres de la comunitat educativa de l’institut i les persones externes (estudiosos i investigadors en general) interessades en el fons de l’Arxiu i la Biblioteca històrics.

Indicadors:

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Equip directiu Directora i cap 
d'estudis

Fer les gestions necessàries per garantir els recursos humans i materials adients per al bon funcionament de 
l’Arxiu i la Biblioteca històrics.
Establir, quan calgui, els contactes amb l’administració educativa i les institucions polítiques i cíviques d’
àmbits diversos. 

Tot l'any

Cap de departament Caps de 
departament

Tenir cura del material antic que hi pugui haver en els departaments i mantenir-ne comunicació amb la 
coordinadora. 
Col·laborar en l’elaboració dels inventaris de material antic dels departaments (especialment, els de Física i 
Química i Ciències Naturals).

Tot l'any



Coordinador
Coordinadora de 
l'arxiu i patrimoni 
històrics

Planificar i revisar la programació anual. 
Tenir cura de tot el material històric del centre a nivell de recollida, trasllat a l’arxiu i ordenació.  
Conèixer i analitzar el contingut de la documentació conservada a l’arxiu.
Avançar en l’estudi i la catalogació completa amb mitjans informàtics del patrimoni històric del centre.
Estar atent a les convocatòries d’ajuts i redactar els projectes necessaris. 
Mantenir els contactes amb l’associació dels Instituts Històrics i assistir a les Jornades anuals amb una 
comunicació.
Mantenir els contactes institucionals necessaris. 
Atendre les sol·licituds relacionades amb l’arxiu-patrimoni del centre.
Organitzar, participar i col·laborar en exposicions relacionades amb el fons històric del centre 
Organitzar una mostra de llibres antics amb motiu de la Diada de Sant Jordi al cadafal del saló d’actes.
Col·laborar amb l’Associació d’Amics de l’Arxiu i Biblioteca del Ramis (AAAB). 
Recollir i arxivar notícies del centre aparegudes als mitjans de comunicació de l’illa. 
Potenciar edicions relacionades amb el fons històric.    
Treballar en un futur projecte museístic.
Col·laborar en les accions estratègiques i de millora del centre a través del Pla Estratègic i del Pla de Millora. 
Treballar per a la restauració de les peces més representatives (en col·laboració amb l’AAAB).

Tot l'any

Professorat
President de l’
Associació d’Amics 
de l’Arxiu i Biblioteca 
del Ramis:

Gestionar les ajudes i la projecció exterior del fons històric. Tot l'any

Registres:

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions



Coordinador
Coordinadora de 
l'arxiu i patrimoni 
històrics

Programació i Memòria de la Coordinació de l’Arxiu i Patrimoni 
històrics
DC080301 Normes consultes arxiu històric 
MD080301 Sol·licitud consulta arxiu històric 
Llibre de registre de consultes de l’Arxiu (format lliure)
Dossiers de “L’Institut a la premsa” (format lliure) 
Catàlegs de les diferents col·leccions (format lliure)
Arxivadors de normativa, d’instituts històrics, d’altres documents.
Inventari de material no documental (instruments, col·leccions d’
història natural, mapes, làmines, material didàctic divers...)
Llistats de material digitalitzat: fotografies, postals de Menorca 
(format lliure) 
Llistats temàtics: agricultura, metereologia, història natural, 
discursos d’obertura de curs... (format lliure)

Desenvolupament:

Desenvolupament



A començament de curs: 

La coordinadora de l’Arxiu i Patrimoni històrics planifica l’actuació del curs a través de la programació anual [Programació de la Coordinació de l’Arxiu i Patrimoni històrics] 
Informa del fons històric al nou professorat a través de la reunió de començament de curs (PR0601 Acollida del Personal) i del lliurament d’un full informatiu sobre el funcionament de 
la coordinació. 
Tramet als caps de departament un escrit recordant-los l’estat i les directrius per al nou curs. 
Endega els contactes tant amb l’AAAB com amb les institucions acadèmiques, científiques i ciutadanes. 
Organitza l’espai de l’arxiu en funció de les línies de treball establertes.

Durant el curs: 

Desplegament de la programació, amb els consegüents seguiments i revisions. 
Lectura i anàlisi de la documentació de l’arxiu amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la història del centre.
Actualització de l’inventari general del patrimoni a mesura que es van recollint noves dades: Inventari de material no documental (instruments, col·leccions d’història natural, mapes, 
làmines, material didàctic divers...)
Catalogació informàtica de tot el fons: en primer lloc, dels instruments científics (estudi, documentació fotogràfica, base de dades amb una fitxa catalogràfica, d’acord amb les 
directius de les institucions científiques); en segon lloc, de les col·leccions d’Història Natural i així successivament en els diferents camps, sempre d’acord amb les directrius 
concretes dels corresponents especialistes. En el cas de material gràfic, es procedeix a la digitalització. (Catàlegs de les diferents col·leccions (format lliure); Llistats de material 
digitalitzat: fotografies, postals de Menorca; Llistats temàtics: agricultura, metereologia, història natural, discursos d’obertura de curs...)  
Reunions amb els responsables de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) i contactes amb la Comissió d’Instruments Científics (COMIC) de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i 
de la Tècnica. 
Atenció a les sol·licituds de consulta, d’acord amb les normes establertes (DC080301 Normes consultes arxiu històric). Els sol·licitants han d’emplenar el model dissenyat MD080301 
Sol·licitud consulta arxiu històric. Aquestes dades són recollides al Llibre de registre de consultes de l’Arxiu (format lliure).
Quan sigui pertinent, col·laboració en exposicions relacionades amb el fons històric.
Organització anual d’una exposició amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi: tria temàtica en funció d’aspectes d’actualitat, documentació, elaboració de fulls informatius 
i fitxes dels llibres exposats al cadafal del centre. 
Manteniment del bloc de l’arxiu de la pàgina web del centre mentre no es compti amb una web pròpia. 
Seguiment de la premsa local (Menorca i Última Hora) i elaboració-continuació dels Dossiers de “L’Institut a la premsa” (format lliure) 
Contactes amb els Instituts Històrics relacionats amb la preparació de les Jornades anuals. 

Final de curs:

Assistència de la coordinadora a les Jornades dels Instituts Històrics presentant una comunicació. 
Elaboració de la Memòria de la Coordinació de l’Arxiu i Patrimoni Històrics, amb l’anàlisi de l’activitat per trimestres, tot deixant constància de les activitats no programades que s’han 
duit a terme al llarg del curs. Al final, s’hi incorporen les propostes de millora per al proper curs, que es tenen en compte a l’hora de fer la nova programació



IES JOAN RAMIS I RAMIS Preparat Revisat Aprovat

PR0804 Activitats extraescolars
 i complementàries

Coordinador 2015-16 
Miquel Pons C. Qualitat C. Qualitat

Comissió 2016-17
16/06/2017 16/06/2017

Objecte:   

- Programació, desenvolupament i avaluació de les activitats extraescolars i complementàries del centre.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

1.  Tindran caràcter d’activitats complementàries aquelles activitats didàctiques que es realitzen amb l’alumnat en horari que majoritàriament és lectiu i que, tot i formar part de les 
programacions dels departaments, tenen caràcter diferenciat pel moment, l’espai o els recursos que utilitzen.
2. Aquestes activitats no seran discriminatòries i tendran caràcter obligatori per a tot l’alumnat. Així, cal considerar les visites culturals i naturals, els treballs de camp, les 
commemoracions i altres de semblants (excursions, sortides al teatre, al cinema, exposicions, conferències, xerrades, tallers, olimpíades, concursos, competicions, conferències, 
berenars, proves Cangur....) 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

1.  Tindran caràcter d’activitats extraescolars aquelles que, organitzades pel centre i recollides a la programació general anual, aprovada pel consell escolar, es realitzen fora d’horari 
lectiu. La participació hi serà voluntària

SORTIDES ESCOLARS I VIATGES 

1. S’entendran com a sortides escolars les de durada superior a un dia i que es realitzin fora del centre. Per exemple els viatges d’estudis, colònies, intercanvis culturals i altres de 
semblants. La participació en aquestes és també voluntària
2.  Per al desenvolupament d’aquestes sortides escolars, s’haurà de comptar amb l’autorització del consell escolar i de l’Administració educativa

Àmbit d'aplicació:

Alumnat

Indicadors:



MD080402 Programació d'activitats extraescolars de final de trimestre
MD030403 Enquesta professorat funcionament del Centre: pregunta sobre les Comissions.

*Indicadors quantitatius:
  - Núm. d'activitats totals
  - Núm. d'activitats per nivell
  - Import de les activitats per alumne i nivell. Coordinat per el secretari.
*Indicadors qualitatius:
  - Tipus d'activitat

Enquestes d'activitats externes: SalutJove, etc.

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Consell escolar Conèixer  la programació i desenvolupament de les activitats de la Comissió d'extraescolars i propossar 
activitats a desenvolupar.

CCP
Aprovar el calendari i fer el seguiment de les activitats.
Proposar i promoure activitats culturals i esportives

Claustre Aprovar els aspectes pedagògics de les activitats

Equip directiu
Nomenar el coordinador i la persona de l'equip directiu que participaran a la comissió.
Assignar el pressupost de la comissió. Es garanteix que cap alumne queda discriminat per motius 
econòmics.

Coordinador
Constituir la comissió i informar al claustre del seu funcionament.

Comissió Elaborar la programació i organitzar els recursos humans, materials i econòmics.
Elaborar la memòria recollint les valoracions de cada activitat.

Comunitat educativa Proposar activitats, col·laborar en la programació i prendre-hi part.
Avaluar les activitats de les quals ha estat responsable.

Equip de millora Disenyar i valorar els indicador del procés i les enquestes de millora.

Registres:



Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Consell escolar

CCP
Pla General Anual (PGA): Activitats Complementàries i 
Extraescolars
MD080402  Registre activitats fi de trimestre i diades

Claustre Pla General Anual: Activitats Complementàries i Extraescolars
MD080402   Registre activitats fi de trimestre i diades

Equip directiu Pla General Anual: Activitats Complementàries i Extraescolars

Director/a

Cap d'estudis MD080401  Llibre d'activitats de tutoria
Models d'autoritzacions

Secretari/a MD020203  Programacions i memòries 
Registres de comptabilitat

Orientadora/es

Cap de departament
Programacions i memòries
MD060303  Llibre d'Actes
MD080401 Llibre d'activitats extraescolars del departaments 
Models d'autoritzacions

Coordinador
MD020203  Programacions i memòries
MD060303 Llibre d'Actes
MD080401  Llibre d'activitats de les coordinacions
Models d'autoritzacions

Tutor
MD020203  Programacions i memòries
MD080401  Llibre d'activitats de tutoria
MD060303  Llibre d'Actes

Professorat

Professorat suport

Administratius

Consergeria

Personal de neteja

Tecnic de manteniment

Alumnat

Famílies



Desenvolupament:

Desenvolupament

INICI
A començament de curs: 
- Es duu a terme la constitució de la Comissió d'Extraescolars de la qual formen part alguns membres de de l’equip directiu i del 
claustre, tots encapçalats per el  coordinador/a d'Extraescolars. 
- La comissió elabora la programació anual que s'inclou a la PGA i informa al claustre del seu funcionament. 

APLICACIÓ
Durant el curs s'informa a la Comunitat Educativa sobre les activitats del centre i es fomenta la seva participació en la planificació, 
l’execució i l’avaluació. 
S'organitzen els recursos humans, materials i econòmics necessaris per a les activitats programades. 
Es realitzen les activitats. 

AVALUACIÓ 
Una vegada acabades s'avaluen les activitats de centre, tutories, departaments i comissions.
Al final de curs es redacta la memòria didàctica i econòmica del la Comissió.

AVALUACIÓ DEL PROCÉS
- Es mesuren i valoren els indicadors del procés.        
- S'analitzen els resultats de les enquestes de valoracions.
- Es fan propostes de millora per al curs vinent

FI
Tornar a Inici
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PR0805  Projectes Internacionals
Comissió de Qualitat 

Coordinador de 
Mobilitat

Coordinador i C. 
Qualitat C. Qualitat

Kico Borràs 16/06/2017 16/06/2017

Objecte: 

Gestionar els projectes internacionals del Centre, per exemple els Erasmus+.

Àmbit d'aplicació:

Colectiu del Centre implicat en el projecte

Indicadors:

- Nombre de mobilitats 
- Nombre de projectes
- Nombre de persones particicipants
- Enquestes de satisfacció de la Comissió i dels projectes
- Grau de compliment d'objectius que surten a la memòria de la Comissio de Mobilitat

Responsabilitats:

Qui? Observacions Què? Quan?

Consell escolar Conèixer  la programació i desenvolupament de les activitats de la Comissió i proposar activitats a 
desenvolupar. tot el curs

CCP Proposar projectes internacionals i estar informada del desenvolupament dels projectes vigents.
tot el curs

Claustre Aprovar els aspectes pedagògics de les activitats.
Estar informat del desenvolupament dels projectes vigents tot el curs

Equip directiu
Nomenar el coordinador i la persona de l'equip directiu que participaran a la comissió.
El secretari gestiona el pressupost dels projectes.

tot el curs



Coordinador
Constituir la comissió, gestionar els projectes  i informar al claustre del seu funcionament.

tot el curs

Comissió Elaborar la programació i organitzar els recursos humans, materials i econòmics.
Elaborar la memòria recollint les valoracions de cada activitat. tot el curs

Comunitat educativa Proposar activitats, col·laborar, si és possible, en la programació i prendre-hi part.
Avaluar les activitats de les quals ha estat responsable. tot el curs

Orientació Assessorar, si s'escau, a la coordinació sobre la maduresa dels alumnes que volen anar de pràctiques
1r Trimestre

Equip de millora Disenyar i valorar els indicador del procés i les enquestes de valoració.
3r Trimestre

Tutor de FCTs
Convalidar les pràctiques internacionals com a mòdul FCTs (si és el cas) Desprès de 

finalitzar les 
pràctiques

Registres: 

Qui ho gestiona? Especifiqui qui? Documents / Models / Registres Observacions

Consell escolar

CCP

Claustre

Equip directiu

Director/a

Cap d'estudis

Secretari/a

1- Carta Universitària Erasmus.
2- Signatura de projectes  (per exemple els de Sepie) i documents 
associats.
3- Memòries de projectes (per exemple els de Sepie)
4- Contracte de formació amb els participants
5- Justificants de pagament de la beca als participants

- Els models dels documents 1, 2, 3 i 4 els dona l'entitat que 
els convoca. Exemple: Erasmus+ ho fa el Sepie (www.sepie.
es) i la Comissió Europea.

- El document 5 es el justificant bancari.

Departament de llengües 
estrangees

MD080501 Acta de la prova de nivell de l'idioma de destinació o 
d'Anglès

Cap de departament



Coordinador

1- MD080502 Convocatòria de mobilitats del curs
2- Documentació oficial del projecte
3- CV Europass dels candidats
4- MD080503 Acta i justificació de sel.lecció d'alumnat. Imprimible 
per signar i arxivar
5- MD080504 Document individual justificatiu a cada participant 
amb nom d'empresa destinatària
6- Prova de nivell inicial d'idioma amb plataforma lingüística. S'ha 
de mencionar a la memòria del projecte
7- Accés al curs online amb plataforma lingüística (o curs 
presencial)
8- Acceptar pressupost empresa intermediària (si hi ha)
9- Material promocional del projecte: Notes premsa, aparició 
mitjans, cartells, twitter, Blog, etc. Format lliure
10- Prova de nivell final d'idioma amb plataforma lingüística. S'ha 
de mencionar a la memòria del projecte.
11- MD020203 Programació i Memòria de la o les coordinacions 
implicades

Els models dels documents 2, 3, 6, 7, 8 i 10 els dóna l'entitat 
que els convoca. Exemple: Erasmus+ ho fa el Sepie (www.
sepie.es) i la Comissió Europea.

Tutor de pràctiques

1- MD080505 Dades dels alumnes d'interés per la mobilitat
2- Programa formatiu dels participants
3- Assegurança dels alumnes
4- MD080506 Actes de les reunions amb els pares (per menors)
5- Còpia dels bitllets i allotjament dels participants
6- Compromís de Qualitat amb l'empresa d'acollida (i 
l'intermediària si hi ha)
7- MD080507 Diari de pràctiques. Un document per alumne. 
8- MD080508 Actes de les videoconferències (amb els alumnes i 
amb els seus tutors)

Els models dels documents 2, 3, 5 i 6 els dona l'entitat que 
els gestiona. Exemple: Erasmus+ ho fa el Sepie (www.sepie.
es) i la Comissió Europea.
El document 7 - diari de pràctiques es un document compartit 
entre el tutor i l'alumne participant.

Professorat

Professorat suport

Administratius

Consergeria

Personal de neteja

Tecnic de manteniment

Alumnat

Famílies

Desenvolupament:



Desenvolupament

INICI

A començament de curs: 
- S'elabora la programació de la o les Comissions. 
- Es fa un registre per a cada tipus de projecte amb les activitats a fer termporalitzades a la programació de la Comissió 
corresponent.
- A la presentació del Curs s'informa a la Comunitat Educativa dels projectes internacionals vigents.
- Es fan convocatòries obertes i transparents per sel.leccionar participants als projectes, en funció de les places disponibles als 
projectes i del procés de sel.lecció.

APLICACIÓ

- Durant el curs es fa un seguiment dels alumnes candidats. Es fa amb els seu tutor i professorat. 
- Es fan convocatòries per les places disponibles per professorat
- Es fan campanyes de difussió per donar a coneixer el projecte a tot l'alumnat, també al que podrà participar en cursos futurs. 
Això  pot incloure xerrades informatives de persones que participen o han participat a aquests projectes o de similars.
- Es demanen nous projectes per als cursos vinents, en funció de l'estimació de persones interesades en participar.
- Es gestiona i duen a terme els projectes actuals. 

AVALUACIÓ 
- Avaluació de les activitats realitzades d'acord amb els models establerts pel projecte.
- S'elaboren les memòries dels projectes i Comissions implicades

AVALUACIÓ DEL PROCÉS
- Es mesuren i valoren els indicadors del procés.        
- S'analitzen els resultats de les enquestes de valoracions.
- Es fan propostes de millora per al curs vinent

FI
Tornar a Inici


