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1. PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Com a professor de l’Escola del Treball, presento aquest projecte de direcció amb la voluntat d’assumir el major
nivell d’implicació i responsabilitat en el lideratge i la gestió d’aquesta Escola. Però no vaig sol, m’acompanyen en el
viatge una bona part de la direcció actual, que garantirà un bon traspàs de la informació i una bona normalització del
funcionament ordinari d’un centre altament complex pels guarismes que el caracteritzen.
Els meus companys de direcció que continuen, aportaran l’experiència necessària per a compensar la incorporació a
la direcció de professorat més jove. Alguns d’ells sense experiència en direcció però amb capacitat de lideratge i de
gestió contrastada en d’altres àmbits del centre i, importantíssim, amb una bona capacitat de comunicació i de tracte
interpersonal, clau en un centre educatiu. Esperem de les noves incorporacions a la direcció que pensin “fora del
cercle”, que ens ajudin a repensar les formes de fer actuals, a innovar. Que qüestionin inclús allò que sembla
establert com inamovible pel simple fet d’haver-se fet sempre igual.
Per tant, encara que aquest projecte és el de la meva candidatura a director no és només el meu projecte sinó el
d’un equip humà que aspira a liderar, de forma distribuïda, aquesta Escola i que comparteix una mateixa visió,
missió i valors per a la mateixa. Aquest projecte aspira també a tenir el suport de la gran majoria de la comunitat
educativa.
La presentació d’aquest projecte és possible també per una raó conjuntural com és la no continuïtat per jubilació de
l’actual director, Sr. Carmelo Gómez, qui ha dirigit l’Escola del Treball de forma continuada durant els darrers 27
anys. Sempre li estaré molt agraït per la seva confiança i suport durant els 16 anys que porto en aquesta Escola,
especialment durant els darrers anys, en els que he treballat conjuntament amb ell i amb la resta de la direcció,
durant els sis primers cursos com a Coordinador de Qualitat i els darrers quatre com a Subdirector. El mateix puc dir
dels meus companys de direcció que tampoc continuen per arribar a la seva jubilació: de tots ells he après
moltíssim, tant des de la vessant professional com des de la vessant humana, i sempre que els he necessitat he
trobat el seu ajut i suport.
Recollir el testimoni de l’actual director i continuar desplegant el Projecte Educatiu del Centre és un repte que
m’il·lusiona i em motiva alhora. Però, que ningú es confongui, el canvi del màxim responsable de la Direcció i d’una
bona part dels seus integrants comportarà de ben segur definir noves estratègies i modificar algunes de les
existents, posar en pràctica noves maneres de fer, establir nivells d’exigència diferents segons l’àmbit d’actuació,
etc.; tot plegat amb la finalitat de millorar la qualitat del servei que presta la nostra Escola a la societat.
L’Escola del Treball és un centre que té el seu sistema de gestió certificat segons la norma ISO 9001, des del 2007, i
el reconeixement d’excel·lència per QUALIcat, des del 2011. L’aposta de l’Escola per treballar segons els preceptes
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de la qualitat total i per adoptar un sistema de gestió basat en una norma estic convençut que ha estat i continuarà
sent una política necessària, imprescindible per poder abordar amb garanties els nous reptes que es presenten. En
aquest sentit la nostra Escola està molt ben posicionada. Les fites assolides en Qualitat ens permeten accedir-hi a
molts dels projectes que el Departament d’Ensenyament crea i, també, a poder optar a una futura consideració de
centre integral de Formació Professional quan es desplegui la nova Llei de Qualificacions i Formació Professional.
Hem fet molta feina tots plegats (direcció, claustre, PAS,...) durant els darrers anys. Tot el personal del Centre té
prou assumit el sistema de gestió però, lluny de deixar-nos portar per triomfalismes, considero que ens queda
encara molta feina a fer. Cal que el nostre sistema de qualitat ajudi a aportar valor afegit a la nostra tasca docent, a
millorar la formació tant humana com professional del nostre alumnat i a millorar la formació del professorat i del
PAS. Per a que això pugui ser realitat, és necessari el compromís de tota la comunitat educativa en un projecte
comú: no hi haurà veritable qualitat sense aquest COMPROMÍS. Al cap i a la fi, el factor clau, allò que més influeix,
és l’acció del professor/a envers l’alumnat, dins el petit univers que representa l’aula. Aquest mateix compromís ens
ha de portar a anar avançant en molts aspectes: programes internacionals, orientació acadèmica i professional,
innovació i emprenedoria, acreditacions de competències adquirides per vies no formals, etc. amb el focus posat
sempre en l’alumnat. Prioritzant tot allò que tingui directe o indirectament un impacte sobre la millora de la seva
formació.
Els meus companys i companyes de direcció i jo mateix, entomem el repte de cercar mecanismes que millorin la
comunicació amb la comunitat educativa i que millorin la participació d’aquesta en la nostra pressa de decisions,
sense que això signifiqui fer desistiment de les competències i les responsabilitats que la llei atribueix a les
direccions. Amb la finalitat de cercar aquest COMPROMÍS reforçarem les línees d’actuació de cohesió amb
l’alumnat i engegarem noves estratègies que millorin la cohesió del nostre professorat i PAS.
Per una altra banda, serà cabdal revisar i millorar la col·laboració amb l’AMPA de forma que s’incrementi de forma
apreciable la quantitat d’alumnat que se n’associï, tot i considerant que les tres quartes parts de la matrícula
correspon a alumnat que és major d'edat. Un AMPA forta, amb molt alumnat associat, estarà en disposició de
col·laborar amb el Centre de forma que retornarà a l’alumnat amb escreix l’esforç que aquest ha fet amb la quota
associativa. L’AMPA de l’Escola del Treball sempre ha col·laborat i ha ajudat al centre en les Jornades Tècniques i
ha assumit els cost i l’organització dels Premis Rafael Campalans, en finalitzar el curs acadèmic, adreçats als millors
projectes de recerca i de cicles formatius i a la distinció al millor alumnat de cada promoció. Pretenem doncs, posarnos a disposició de l’AMPA per tal que assumeixi el rol que li correspon de representació de les famílies i de control
social mitjançant la seva participació en els òrgans col·legiats del Centre.
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És precisament la il·lusió de liderar aquests canvis la que em mou a presentar aquest projecte.

2. ANTECEDENTS PERSONALS: LA MEVA CONTRIBUCIÓ AL CENTRE
Professor funcionari amb les especialitats de Sistemes Electrònics i de Sistemes Electrotècnics i Automàtics, vaig
arribar a l’Escola del Treball el curs 1999/00, primera destinació després d’aprovar les oposicions de l’especialitat de
Sistemes Electrònics. Des de l’inici de la meva adscripció, m’ha agradat implicar-me en projectes de centre, però
sobretot m’ha agradat engrescar a companys en aquests projectes, formant equips de treball. Cap dels projectes
que relaciono a continuació haurien estat possibles si no hagués comptat sempre amb un fantàstic equip humà, amb
el suport de la direcció i amb l’especial suport dels meus caps de departament i de seminari.
El segon curs al Centre, en comissió de servei, vaig coordinar l’elaboració del Pla d’Actuació per al Departament
d’Electrònica, quan el centre va passar a ser Institut d’Educació Secundària i Superior d’Ensenyaments
Professionals (IES-SEP) com a resultat l’aplicació del Decret 301/2000; i l’Escola va ser assignada centre de
referència en la família d’Electricitat-Electrònica. Aquest Pla d’Actuació, que va durar de 2001/02 al 2003/04, va
implicar a diferents companys de departament i comptava amb set línies d’actuació. Vaig ser responsable de la línia
d’actuació núm. 2 “Desenvolupament de cursos de CAD Electrònic i Disseny i Fabricació de circuits impresos”.
Al setembre de 2006, vaig ser nomenat Coordinador de Qualitat del Centre, coordinació que he desenvolupat de
forma continuada fins al juny de 2012. Durant aquests anys, el Centre ha obtingut la certificació ISO 9001 (al 2007),
la qual manté fins l’actualitat i el reconeixement de Centre Excel·lent (a l’any 2010) per part de la Associació
Catalana per l’Excel·lència QUALIcat, que també manté fins l’actualitat.
Durant aquests cursos, he representat al Centre en les xarxes corresponents del Projecte de Qualitat i Millora
Continua del Departament d’Ensenyament (PQiMC) contribuint a que l’Escola passi a estar en la xarxa més
avançada del projecte PQiMC (actualment). Durant el curs 2007/08, vaig ser coordinador de la xarxa Q5 del projecte
PQiMC, iniciant una tradició amb la qual l’Escola no només participa en el projecte sinó que, a més a més, coordina
les xarxes més avançades, integrades pels centres més rellevants en formació professional.
Al curs 2007/08, vaig coordinar el procés de disseny del Pla Estratègic de l’IES-SEP Escola del Treball de
Barcelona, assessorant la direcció i assistint a totes les reunions d’acompanyament fixades pels responsables del
Departament d’Ensenyament. Dins d’aquest Pla, vaig assumir la responsabilitat de l’Objectiu estratègic núm. 3
“Millorar la confiança dels grups d’interès” i vaig col·laborar amb la direcció en l’elaboració dels informes de
seguiment anuals i les justificacions econòmiques del Pla, per al corresponent retiment de comptes amb el
Departament d’Ensenyament.
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Aprofitant la convocatòria del MECD, de Projectes d’Innovació i Transferència Tecnològica (Resolució de 5 d’abril de
2011, BOE, 25 d’abril de 2011) vaig elaborar i presentar, com a coordinador i responsable, el projecte “Mejora de
las competencias profesionales necesarias para la instalación, maniobra, mantenimiento y reparación de
centros de transformación e instalaciones de enlace”. En aquest projecte van participar com a socis els centres
IEFPS Bidasoa (Irún) i el CF Somorrostro (Muskiz) i l’empresa Schneider Electric. Em van acompanyar en el
projecte quatre professors del Departament Elèctric, formant un equip d’alt rendiment.
Al juny de 2012, vaig estar nomenat subdirector, càrrec que continuo desenvolupant en l’actualitat. Durant aquest
quatre anys, he modificat i establert la nova política del Centre en Programes Internacionals i he supervisat i
incentivat la participació de l’Escola en Projectes d’Innovació, a més a més d’exercir les funcions pròpies del càrrec.
En aquesta línia de treball cal destacar el tercer premi atorgat pel MECD “A la qualitat i la innovació” que l’Escola va
obtenir amb la presentació del projecte “Joies Naturals de Catalunya” dels professors J. Huguet i J. Pozo. En aquest
cas, la meva contribució només va ser creure que el treball que havien fet podia ser mereixedor del premi; i
supervisar i corregir la memòria a presentar fent les gestions administratives de participació en la convocatòria
estatal.
Des del 2009 fins al 2014, he format part del Consell Escolar de l’Institut i de la seva Comissió Econòmica.
Per últim, vull destacar la meva participació activa en l’organització i preparació de molts dels esdeveniments que
l’Escola va realitzar amb motiu del seu centenari, al curs 2013-14.

3. DIAGNOSI DEL CENTRE
La diagnosi del centre comporta una descripció, el més detallada possible, dels principals aspectes de l’estat actual
que conformen el centre educatiu i que defineixen la situació de partida d’aquest projecte de futur. Però abans
s’introdueix un petit apunt històric de l’Escola del Treball per entendre la importància i la complexitat de la mateixa.

3.1. Breu apunt de la història de l’Escola del Treball
L’Escola va ser creada el 1913 a partir d’un projecte de reestructuració de l’Escola Lliure Provincial d’Arts i Oficis,
donant lloc a una nova escola que va rebre el nom d’Escola Elemental del Treball. Va néixer amb l’objectiu
d’impulsar els ensenyaments tècnics i professionals i va ser inaugurada oficialment més tard, el dia 29 de maig de
1914, pel president de la Mancomunitat Enric Prat de la Riba. Nou anys més tard, el qualificatiu d'elemental va
considerar-se poc ajustat a causa del profit pedagògic que l’alumnat tenia. Així, l'any 1923, s'acordà anomenar-la
amb el nom que conserva actualment: Escola del Treball de Barcelona.
L’Escola va créixer ràpidament en els seus primers anys, passant dels 249 alumnes matriculats l’any de la seva
4
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fundació fins els 5.115 que tenia al curs 1960-61, com a conseqüència de la creixent demanda empresarial de
tècnics qualificats i com a conseqüència del prestigi de la formació impartida. Actualment, l’Escola té una població
d’alumnat estabilitzada al voltant dels 3.100 alumnes per curs escolar.
Per les seves aules i tallers han passat més de 160.000 alumnes i centenars de professors i professores. També
han impartit classe professors i tècnics de gran prestigi com ara Esteve Terrades, Josep Serrat i Bonastre, Ferran
Tallada, Josep Maria Jujol, etc. També han passat per l’Escola, amb motiu de conferencies, exposicions,
inauguracions, etc. personatges il·lustres (Albert Einstein en 1923) i caps d’estat i polítics entre els quals es poden
destacar el rei Alfons XIII (curs 1924-25), el general Francisco Franco (1949 i en 1963), el Ministre d'Educació
Nacional, Sr. Rubio Garcia Mina (1960), els presidents de la Generalitat Jordi Pujol (1995) i Josep Montilla (2004) i,
en diferents ocasions, els consellers o conselleres d’Ensenyament (Ernest Maragall i Irene Rigau, per exemple).
Aquesta candidatura vol deixar constància del respecte per la història de l’Escola i és conscient de la gran
responsabilitat que suposa dirigir-la. Si l’Escola va néixer amb l’objectiu de poder proporcionar tècnics qualificats que
ajudessin al desenvolupament de la indústria i les empreses del país, ara, més que mai, aquest objectiu és viu i ha
d’ajudar al canvi de model econòmic que tant necessitem. Aquest canvi necessita de tècnics competents que ajudin
a les nostres empreses del sector industrial, tecnològic i terciari a poder créixer i desenvolupar-se aquí en
Catalunya.

3.2. Qui som i per a què? La nostra missió
Som un centre públic d’ensenyaments postobligatoris del Departament d’Ensenyament, depenent del Consorci
d’Educació de Barcelona. Com s’ha explicat en l’apartat anterior, comptem amb una llarga història formant tècnics i
especialistes per la qual cosa és reconegut com a un centre de referència en Formació Professional. No obstant
això, ja fa anys que l’Escola imparteix també els ensenyaments de Batxillerat, entre d’altres.
És voluntat del Centre (és la nostra missió) prestar un servei educatiu amb rigor i d'excel·lència i oferir una formació
integral de qualitat, capaç de formar professionals ben qualificats, mitjançant l’adquisició de competències, afavorint
la inserció laboral i la promoció. Per aconseguir-ho, donarem respostes als requeriments, aspiracions i expectatives
de l’alumnat, de les seves famílies i de l’entorn sociolaboral (els nostres grups d’interès), amb l’adient adaptació als
reptes, oberts a les innovacions i a l’evolució de les noves tecnologies, amb "recursos humans" i "tècnics" aplicant el
nostre compromís amb criteris de "Qualitat Total”.

3.3. Què volem ser? La nostra visió
L’Escola aspira a ser (és la nostra visió) reconeguda socialment com l’Institut de Formació Professional de
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referència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per tradició, per vocació i història, pels seus resultats de formació, i
perquè potencia el desenvolupament personal i la competència professional dels seu alumnat facilitant la seva
incorporació a la vida activa mitjançant la inserció laboral.
També aspirem a tenir un prestigi per la qualitat de la gestió, per la imatge externa, per l'obertura i la relació amb
l’entorn social, econòmic i tecnològic; mantenint sempre un bon clima de treball i el millor tracte humà entre tots els
integrants de la comunitat educativa.
En aquest punt, aquesta candidatura vol modificar la visió, ampliant-la, tot considerant que l’Escola ha d’aspirar a ser
referència no només en l’Àrea Metropolitana de Barcelona sinó de Catalunya.

3.4. Ubicació del centre i l’entorn d’influència
Ubicat dins del recinte de l'Escola Industrial, al districte de l'Eixample, gaudeix d’excel·lent possibilitats de
comunicació per tren, metro i línies d’autobusos.
Les seves instal·lacions es troben repartides en tres edificis, dins del recinte:
• L’edifici principal de l’Escola (núm. 11) alberga les oficines de secretaria, consergeria i els despatxos de direcció.
També hi són els aularis i departaments del Batxillerat i de les famílies de: Activitats Físico-esportives, Arts
Gràfiques, Administració, Instal·lació i Manteniment, Edificació i Obra Civil i Fabricació Mecànica.
• A l’edifici 17, hi són els departaments i aules d’Electricitat, de Fusta i Moblament i de Química.
• A l’edifici 21, el més nou, hi són els departaments i aules d’Informàtica, Electrònica i les noves aules de la família
d’Instal·lació i Manteniment.
També es fan servir les instal·lacions esportives del recinte, en règim de lloguer.
Conèixer la distribució física en diferents edificis, plantes i espais no és quelcom anecdòtic sinó que és un factor
important d’anàlisi a l’hora d’entendre determinades dinàmiques del Centre.
L’Escola no és circumscriu només a l’Eixample ni a Barcelona ciutat. L’àrea de influència del centre és de fet la
conurbació de Barcelona, és a dir, les poblacions de les rodalies amb un radi d’influència aproximat de 25 km.
Aproximadament un 40 % de l’alumnat de l’Escola és de poblacions limítrofes o properes a la ciutat de Barcelona.

3.5. Trets d’identitat de l’Escola
Els trets que caracteritzen l’Escola estan explicitats al PEC. Defineixen el nostre ideari i serveixen per orientar la
nostra acció educativa i la nostra gestió del centre. D’ells s’informa a tota la societat a través de la nostra Carta de
Serveis publicada al web del centre, i al professorat nouvingut i a l’alumnat de nova incorporació mitjançant un
exemplar en format paper. El PEC és publicat al web del centre.
6
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L’Escola del Treball, a més d’assumir els principis bàsics d’educar des de la solidaritat, la llibertat i la defensa del
valors democràtics i tots aquells principis i valors recollits a la Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia, es
caracteritza pel següent principis identitaris:
• La llengua vehicular de l’ensenyament-aprenentatge és el català, llevat de les matèries d’idiomes estrangers i de
la llengua castellana. També, la llengua utilitzada a nivell intern, en l’àmbit de la gestió, i en la comunicació
interna i externa del Centre, és el català.
• El Centre potenciarà l’ús de la llengua anglesa com a tercera llengua vehicular en determinats mòduls, crèdits i
matèries, en la mesura que sigui possible.
• És un Centre públic plural, laic, democràtic i respectuós amb la diversitat d’idees i creences. El Centre considera
que la diversitat cultural, social i ètnica és un fet enriquidor.
• L’Escola defensa la coeducació i treballa per l’efectiva igualtat de drets entre els sexes, superant el simple
enfocament de l’ensenyament mixt i adoptant estratègies per tal de superar els estereotips de gènere vinculats a
alguns oficis.
• La formació que s’ofereix al nostre alumnat, mitjançant la impartició del currículum, ha de ser integral. Ha d’anar
acompanyada d’una transmissió i promoció de valors cívics i socials: sensibilitat mediambiental, cultura de
l’esforç, autonomia personal, pensament crític, educació per a la pau, etc. que faci del procés formatiu un procés
integral.
• Aprofitant les eines que ens proporciona la Qualitat, el Centre farà de l’autoavaluació l’eina principal de millora de
la qualitat de l’ensenyament proporcionat. Es farà de forma global, regular, periòdica i sistemàtica de totes les
activitats i processos. L’autoavaluació (que no té perquè ser només en forma d’auditoria interna) es contrastarà i
complementarà amb les avaluacions externes ISO-9001 (auditories externes), de e2Cat, o bé d’inspecció.
• El Centre, atesa la seva grandària i complexitat, fomenta la descentralització i l’autonomia funcional i/o
departamental, sempre dins del marc compartit del PEC i del Projecte del Director. En aquest sentit, adquireix
una especial importància el lideratge que exerceixen els caps de departaments del centre i d’altres càrrecs de
coordinació que lideren departaments funcionals o equips de treball o de millora.

3.6. La nostra dimensió
L’Escola del Treball és el centre públic més gran de Catalunya i d’Espanya d’ensenyaments secundaris
postobligatoris. Les seves xifres de plantilla de professorat i PAS, d’alumnat i de varietat d’oferta educativa, així ho
confirmen:
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Concepte

Dimensió

Professorat

225

PAS
Alumnat CCFF+BATX.
Alumnat altres
Modalitats/Itineraris
batxillerat

20
2.850
150
2/4

Títols oferta CFGM

13

Títols oferta CFGS

24

Famílies professionals
Número de grups
classe d’FP
Convenis FCT amb
empreses
Torns estudi

11
90
>900
2

Observacions
Encara que la mitjana d’edat ha baixat una mica, continua sent alta, fregant els
53 anys.
Entre personal auxiliar administratiu i subaltern
Aprox. 1.730 de GS, 900 de GM, 220 de Batx.
Aprox. Entre CAS (2 grups) i PFI (4 grups) i Ensenyaments futbol (2 grups)
Ciències i Tecnologia (itinerari de Ciències i itinerari de Tecnologia)
Humanitats i Ciències Socials ((itinerari d’Humanitats i itinerari de Socials)
Fusteria i moble; Instal·lació i Moblament; Gestió administrativa; Instal·lacions de
producció de calor; Instal·lacions frigorífiques i de climatització; Instal·lacions de
telecomunicacions; Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Manteniment
electromecànic; Operacions de laboratori; Preimpressió digital; Sistemes
microinformàtics i xarxes; Soldadura i caldereria; Mecanització
Administració de sistemes informàtics en xarxa; Administració i finances;
Animació d’activitats físiques i esportives; Assistència a la direcció,
Automatització
i
robòtica
industrial;
Construccions
metàl·liques;
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma; Desenvolupament d’aplicacions
web; Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids;
Disseny en fabricació mecànica; Disseny i edició de publicacions impreses i
multimèdia; Disseny i gestió de la producció gràfica; Eficiència energètica i
energia solar tèrmica; Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i
afins; Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat; Manteniment electrònic;
Prevenció de riscos professionals; Programació de la producció en fabricació
mecànica; Projectes d’edificació; Projectes d’obra civil; Realització i plans d’obra;
Sistemes de telecomunicacions i informàtics; Sistemes electrotècnics i
automatitzats.
Cal destacar que hi ha més d’una línia en més d’un títol ofert.
Es disposa d’un departament d’Escola-Empresa.
Torn de matí: de 08.00 a 14.00 h i Torn de tarda: de 16.00 h a 22.00 h.

3.7. El nostre alumnat
Nivell socioeconòmic
Des del punt de vista econòmic podem dir que l’alumnat de l’Escola del Treball està en un estatus socioeconòmic
mig-baix o baix. Al voltant del 25% de l’alumnat sol·licita beques, obtenint-les aproximadament el 50% dels que les
han sol·licitat. Aquest curs 2015-16, l’import que ha rebut l’alumnat en beques frega els 235.000 €.
El Centre estableix, dins del seu objectiu estratègic de cohesió social, mesures compensatòries com, per exemple,
la cessió dels llibres necessaris sense cap cost per l’alumnat. Els adquireix la biblioteca, els cedeix a l’alumnat, que
els ha de conservar correctament i tornar-los quan finalitza el curs. L’alumnat ha de demostrar documentalment que
està en una situació econòmica que justifica aquest ajut del centre.

Diversitat
La Formació Professional, tal com està concebuda actualment, fa que existeixi una diversitat d’alumnat molt
important. En molts grups coexisteix alumnat que ve amb GESO, alumnat que ve de cursar Programes de Formació
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i Inserció o que opta per la via de la prova d’accés, alumnat que torna a estudiar per estar a l’atur (conseqüència de
la brutal crisis de la qual encara no hem sortit) o alumnat que ja té algun altre cicle acabat. Això comporta tenir a
l’aula alumnat de franges d’edat molt diverses i amb nivell de maduresa, de coneixements i aptituds prèvies molt
diferents. No obstant això, aquest fet no acostuma a generar cap tipus de conflicte.
En el cas dels cicles superiors, i encara que no en tinguem quantificats quants, si que s’ha incrementat darrerament
l’alumnat amb estudis universitaris (acabats o no) que es matricula d’un cicle superior perquè pensa que aquesta
titulació li permetrà tenir més opcions d’inserir-se laboralment que els estudis universitaris. També, hi ha un
increment d’alumnat que, una vegada acabat un cicle formatiu, donada la dificultat per incorporar-se al mercat
laboral, opta per estudiar un altre cicle.
En el cas del Batxillerat, al no tenir el Centre l’etapa d’ESO i donat que no està adscrit a cap centre de secundària on
s’imparteixi l’ESO, l’alumnat prové de molts centres diferents, tant públics com concertats. També es dóna el fet que
un nombre significatiu d’alumnes, després d’haver fet el primer curs en un altre centre (de vegades sense haver-lo
assolit), trien el nostre centre per cursar el Batxillerat.
S’observa un augment significatiu, en els últims anys, d’alumnat amb diferents tipus de trastorns de l’aprenentatge
(en molts casos sense dictamen facultatiu) i amb necessitats educatives especials (NEE). Això comporta estar en
contacte amb diferents professionals d’aquests àmbits per poder atendre de la millor manera a tot aquest alumnat i,
sobretot, orientar al seu equip docent en la metodologia més adient per a cada cas.
D’altra banda, principalment als cicles formatius de grau mitjà, es detecta que hi ha unes fortes mancances en
matèries instrumentals, fet que fa que l’Escola hagi de fer esforços extra en proporcionar ajuda de reforç en
aquestes matèries (matemàtiques i llengua) perquè aquest alumnat pugui assolir les competències professionals
associades al cicle al qual està matriculat.
També es detecta que una bona part de l’alumnat no té clar si el cicle que està cursant és adient a les seves
aptituds i expectatives, la qual cosa, als primers cursos de grau mitjà, comporta un risc important d’abandonament
per part d’aquests alumnes.

Conflictivitat
El nivell de conflictivitat a l’Escola és molt reduït, quasi testimonial. Els expedients disciplinaris són quasi tots per
acumulació de faltes d’assistència. El centre disposa de procediment de mediació de conflictes i també d’un
professor mediador però realment en poques ocasions es requereix la seva intervenció.
Aquesta candidatura aposta per continuar establint els mitjans necessaris per mantenir un bon clima de convivència
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i de respecte entre els membres de la seva comunitat educativa.

Nivell educatiu/formatiu de partida
En grau mitjà, el nivell de partida d’una bona part de l’alumnat en matèries instrumentals està lluny del que seria
necessari per assolir de la millor manera possible les competències necessàries. Això obliga al professorat a
adequar les programacions i al Centre, quan és possible, a oferir càpsules formatives de reforç de matemàtiques i
llengües, com també s’ha indicat al punt anterior.
En grau superior aquesta situació millora essent una situació més minoritària entre l’alumnat. També ens podem
trobar la situació contrària: alumnes ja titulats en grau superior o bé amb estudis universitaris que tenen un excel·lent
nivell de partida per assolir les competències del cicle.

3.8. Projectes de centre
L'Escola del Treball, per vocació i tarannà, sempre ha estat proactiva en la participació en programes educatius i
d'innovació. Actualment, l’Escola participa de forma molt activa en:
•

El Projecte de Qualitat i Millora Continua (PQiMC). Som a la xarxa més avançada E4.

•

El Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional dels centres d'FP. El centre té la carta ECHE i
realitza intercanvis tant amb programes ERASMUS+ propis del SEPIE (Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación), com amb programes consorciats (Departament d’Ensenyament i
Xarxa FP).

•

El Programa d’Innovació i Transferència del coneixement (Xarxa InnovaFP). El centre ha realitzat el passat
curs 10 projectes d’innovació per encàrrec d’empreses i de l’administració.

•

El Programa d’Emprenedoria (Xarxa d’Emprenedoria)

•

En la Xarxa d’Assessorament Professional a les Persones i a les Empreses

•

En la Xarxa d’FP Dual (el centre oferta en Dual el CFGS d’Obra Civil i el CFGS d’Administració i Finances)

En totes les xarxes l’Escola té representació, assistint el seu professorat com a coordinador (cas del PQiMC) o com
a participants. Aquesta candidatura vol deixar constància de la seva voluntat de continuïtat en aquests programes.

3.9. Principals indicadors de centre
El centre té definit un Manual d’Indicadors de Qualitat amb més de 30 indicadors de procés, que en molt casos es
multipliquen en funció que es considerin segregats per nivell educatiu (CFGM, CFGS o batxillerat) o bé agregats
(considerant tot el Centre). A continuació, es presenten unes taules d’indicadors que proporcionen una informació
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rellevant de l’estat actual del Centre. Per interpretar-los bé, cal destacar que es presenten tant indicadors objectius
com de percepció. Aquests últims s’indiquen sempre utilitzant cursiva en la font de text. Tots els indicadors de
percepció es consideren sobre una nota màxima de 5. Per a que siguin el més representatius possible, es presenta
la mitjana dels darrers tres cursos, fent en les observacions valoracions de tendències, si es cau.

Indicadors de resultats de l’alumnat i de satisfacció d’alumnat i famílies
INDICADORS
ALUMNAT I FAMÍLIES

MITJANA
GM

GS

OBSERVACIONS

BATX

Els GM remunten des d’una baixada al 2013-14. Els de GS
55,7% 69,5% 77,6% manifesten un petit descens en el darrer curs. En Batx. porten
una tendència ascendent des de fa 3 cursos
En el darrer curs s’ha invertit una tendència negativa del 3 cursos
Promoció 1er a 2n batxillerat
--- 66,8%
anteriors.
PAU
--- 93,0%
En GS ha baixat en els darrers anys i en GM està estabilitzat en
Abandonament
20 % 10% 12% els darrers 3 cursos. Essent difícil baixar del 20%. En Batx.
porten una tendència descendent des de fa 3 cursos
Hi ha tendència positiva en els darrers 3 cursos pels GM i Batx.i
Alumnat amb el centre
3,53 3,16 3,21
en canvi un lleuger descens pels GS.
A alumnat amb l’FPCT
Es manté força estable en els darrers 3 cursos, amb una lleugera
4,49
-tendència positiva si agafem els 6 darrers cursos.
Global famílies de menors
La satisfacció de les famílies entrevistades és bona i ha pujat en
4,15
-4,04
edat
el darrer curs.
Famílies: Recomanarien el
4,56
-4,34 Hi ha tendència positiva en els darrers 3 cursos.
centre?
Malgrat els esforços del Centre per mantenir l’equipament
Informàtics
2,71
informàtic i programari el millor possible, aquest ítem surt més
baix del desitjat.

RECURSOS
I SERVEIS

SATISFACCIÓ
GLOBAL

RESULTATS

Titulats

Biblioteca

3,19

Indicadors relacionats amb les empreses col·laboradores
INDICADORS EMPRESES

MITJANA

Valoració de l’FPCT

4,32

Empreses que ha participat en Jornades
Tècniques i conferències

137

OBSERVACIONS
Bona valoració de les empreses en relació al nostre alumnat que fa
l’FPCT. En lleuger ascens des de fa 3 cursos.
Va haver-hi un màxim al curs del centenari amb 150. El curs passat van
baixar a 120.

Indicadors de grau d’inserció (als 6 mesos d’obtenir el títol)
Continua estudiant
Estudia i treballa
Treballa
Total inserció laboral
Alumnat que treballa en feines relacionades amb estudis
Percentatge d’inserció un cop
finalitzat els estudis de CCFF

Curs 2014/15
28,5 %
13,5 %
40,8 %
54,3 %
61,7 %

Curs 2013/14
43,3 %
9,1 %
26,1 %
35,2 %
62,0 %

Curs 20112/13
35,1 %
9,4 %
31,3 %
40,7 %
57,3%

Es pot observar un important augment de l’alumnat que treballa, una vegada acabat els estudis, en relació amb els
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anys més durs de la crisi. També baixa l’alumnat que continua estudis i augmenta el nombre d’alumnes que
compatibilitza treball i estudi. El fet que l’alumnat que treballa ho faci, en major percentatge que fa uns anys, en allò
que ha estudiat, confirma una lleugera milloria del nivell d’inserció.

Indicadors de satisfacció del professorat i del PAS

AMBIENT DE TREBALL
(Relació entre col·lectius)

RECURSOS I SERVEIS

LIDERATGE I COMUNICACIÓ EQUIP
DIRECTIU (ED)

SATISFACCIÓ
GLOBAL

INDICADORS
PROFESSORAT I PAS
Satisfacció profes
nouvinguts
Satisfacció global
professorat

Satisfacció global PAS

MITJANA
Profes. PAS
4,29
4,24
--

Accessibilitat ED

4,05

Comunicació directa
amb ED

3,85

Comunicació ED
(com. interns e-mail)

3,89

Informació general
rebuda centre
Capacitat resolució
problemes ED
Aprovació horaris
grup/professors
Informàtics
Reprografia
Neteja
Manteniment

OBSERVACIONS

La satisfacció global és alta. Interessarà l’anàlisi segregat de l’enquesta per
estudiar quins aspectes millorar i quins mantenir.
La satisfacció global és alta. Interessarà l’anàlisi segregat de l’enquesta per
-estudiar quins aspectes millorar i quins mantenir.
Força estabilitzada durant els darrers 3 cursos. Cal segregar anàlisi per
3,95
col·lectiu.
(Profes) Bona valoració amb lleugera tendència negativa en els darrers 3
3,78
cursos.(PAS) Tendència clarament positiva en els darrers 3 cursos
(Profes) Bona valoració amb lleugera tendència negativa en els darrers 3
3,42
cursos.(PAS) Tendència clarament positiva en els darrers 3 cursos
Es manté en bon nivell amb tendència positiva. El sistema de Comunicat Intern
-- numerat, està molt consolidat. Hi ha una sistemàtica de control per evitar
“spam”
--

3,88

--

3,68

3,43

Es manté en bon nivell. Lleugera tendència positiva en els darrers cursos.

Biblioteca

4,33

Valoració equipament
Valoració condicions
de treball
Profes. amb profes.
mateix Departament

3,39

(Profes) Bona valoració amb lleugera tendència negativa en els darrers 3
cursos.(PAS) Tendència clarament positiva en els darrers 3 cursos
El % de conformitat amb els criteris pedagògics utilitzats en la confecció dels
-horaris de grup i de professorat és elevat i amb tendència positiva.
-- Destacar la millor valoració del servei “ajuda” que la del maquinari.
-- Bona valoració però amb lleugera tendència negativa en els darrers 3 cursos.
-- Bona valoració però amb lleugera tendència negativa en els darrers 3 cursos.
-- Bona valoració però amb lleugera tendència negativa en els darrers 3 cursos.
Destacar la molt alta valoració del servei de la Bibliotecària, també del fons
-bibliogràfic i, amb una nota una mica més baixa, les instal·lacions
3,60 Amb lleugera tendència positiva en PAS i negativa en PROFESSORAT.

3,71

3,71 Amb lleugera tendència positiva en PAS i negativa en PROFESSORAT.

4,16

--

Bona valoració. Estable.

Profes. amb alumnes

4,39

--

Bona valoració. Estable.

PAS amb PAS
Relació entre PAS i
professorat

74,2%/
73,8%
3,72
4,35
4,35
4,00

-4,30

4,32 Bona valoració, encara que amb tendència negativa els darrers dos cursos.
La valoració que dona el professorat és de 4,30. Molt alta encara que amb
3,84 lleugera tendència negativa. La del PAS sobre la resta personal (principalment
professorat) és bona (3,84) amb tendència positiva.

3.10. Gestió econòmica del centre
El sistema educatiu s’ha vist afectat molt negativament per les mesures governamentals de retallades de despesa.
En aquest context, l’Escola s’ha hagut d’espavilar en els darrers anys; i no sembla que la situació, a curt termini,
pugui millorar de forma apreciable. En la taula següent, a tall d’exemple, es presenta la relació d’ingressos per
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despeses de funcionament del Centre dels darrers 4 exercicis, juntament amb les despeses generals. També la
dotació d’inventariable ha estat cada any molt insuficient.
Es pot apreciar l’efecte de la crisi, i com els ingressos que ha rebut el Centre no cobreixen les despeses de
funcionament del mateix. Així, la direcció ha hagut d’anar fent cobertura utilitzant el romanent del centre a la vegada
que ha fet una bona política de control de la despesa.
ANY 2012
ANY 2013
ANY 2014
ANY 2015
Ingressos per despeses de
funcionament de centre
776.250 €
54,5% 776.250 €
65,7 % 776.250 € 63,6 % 776.250 € 69,45 %
Despeses generals de
centre
1.423.388 €
100 % 1.182.154 €
100 % 1.220.619 € 100 % 1.117.702 € 100 %
% Pendent de cobertura
-45,46 %
-34,34 %
-36,41%
-30,55%

Aquesta reducció dels ingressos, juntament amb les modificacions de les condicions de treball del professorat i dels
PAS, desmotiven i minen l’ànim d’una part dels professionals. Comptar amb uns recursos humans motivats i amb
uns recursos materials suficients són factors claus per millorar i/o mantenir els indicadors d’un ensenyament de
qualitat.
En aquest context, sent coneixedor de la dificultat que comporta, aquesta candidatura entoma el repte d’animar i
il·lusionar als professionals del centre per tal d’assolir els objectius proposats; perquè el nostre alumnat i la seves
famílies també han patit i pateixen els efectes de la crisi econòmica. Es mereixen el màxim esforç de tots nosaltres,
la nostra professionalitat, per tal que surtin amb la millor formació, de forma que augmentem les seves probabilitats
d’inserció laboral.

3.11. Fonts d’informació per a la diagnosi del centre
Per realitzar la diagnosi del centre s’han considerat, a més a més dels indicadors de l’apartat anterior, els següents
informes i memòries: Informe AVAC del centre (febrer 2016), Informe d’auditoria externa de recertificació de Bureau
Veritas (gener 2016), Informe d’Avaluació i Supervisió de l’Inspector del Centre (gener 2016), memòria de revisió de
sistema de gestió de qualitat (setembre 2015), memòria de retiment de comptes de l’Acord de coresponsabilitat
(curs 2014/15), Informe d’Avaluació de Riscos Psicosocials (març 2014) i l’informe d’avaluació e2cat (2010).

3.12. Documentació de planificació, organització i gestió del centre
El centre té el Projecte Educatiu vigent (des del curs 2013-14) i té les Normes d’Organització i Funcionament del
Centre (NOFC) aprovades a final del curs 2014-15. Ambdós documents van ser aprovats pel Consell Escolar per
majoria qualificada. En el procés d’elaboració del PEC i de les NOFC s’han seguit les indicacions de la LEC, fent-los
mitjançant un procés participatiu de tota la comunitat educativa, a partir d’una proposat inicial de la direcció.
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Sempre s’ha procurat la màxima transparència en el procés. S’han penjat internament la proposta original i la
proposta esmenada, amb totes les esmenes i suggeriments que es van presentar. Tant unes com les altres, van ser
estudiades pel Consell de Direcció el qual va establir el text definitiu que es va passar al Consell Escolar per a la
seva aprovació.
Tant en l’elaboració del PEC com en les NOFC he col·laborat i participat de forma activa, com a professor i
subdirector del centre. Són documents d’elaboració i aprovació molt recent que considero totalment vàlids. En
aquest sentit, els assumeixo sense proposar-ne cap modificació.
A l’inici de cada curs escolar el Centre elabora la Programació General Anual (PGA) que concreta l’aplicació del
PEC, del Projecte de Director i de l’Acord de Coresponsabilitat. Aquesta PGA està articulada com un índex on
figuren els enllaços a tota la documentació que el Centre planifica i prepara per poder realitzar el curs: marc horari i
calendari general, horaris de grup, de professors, ocupació d’espais, relació de càrrecs, relació de tutories, guàrdies,
calendaris de reunions de coordinació pedagògica, de departaments, juntes avaluació i equips docents,... A més a
més, la PGA enllaça als documents (Acord de Coresponsabilitat) on tenim especificats els objectius anuals, les
activitats i els seus indicadors, per tal de no duplicar documentació.
L’Acord de Coresponsabilitat que el centre té signat actualment amb el Consorci d’Educació de Barcelona finalitza
aquest curs.
L’Escola té recollits dins del seu de sistema de gestió documental de qualitat, els projectes curriculars i totes les
programacions dels diferents ensenyaments.
Al finalitzat el curs, elabora la memòria anual de centre (MAC) així com la resta de documentació: Memòria de
revisió del sistema de gestió de qualitat, memòria de retiment de comptes de l’Acord de Coresponsabilitat.
Per possibilitar la gestió autònoma dels departaments en matèria d’ingressos i de despesa, cal destacar que el
Centre posa en la Intranet l’estat de comptes de cada departament, el qual s’actualitza periòdicament.

3.13.3.14.

Diagnosi del centre: CONCLUSIONS

Atenent a tota la informació explicitada en aquest projecte més l’obtinguda dels diferents informes d’auditories,
inspecció, avaluacions, etc., es detallen a continuació una relació de punts forts i febles identificats al centre, així
com tota una relació d’amenaces i oportunitats de les quals ens hauríem de protegir i aprofitar, respectivament.
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PUNTS FORTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistema de Gestió de Qualitat consolidat al centre.
Sistema d’indicadors estable amb tendències des de fa 9 cursos. Indicadors molt segmentats que faciliten autoavaluació.
Des de fa dos cursos, es realitza benchmarking amb els centres de les xarxes del PQiMC.
Història i tradició en formació de tècnics.
Documents de planificació, organització i gestió (elaboració recent i aprovació per majoria qualificada del CE).
Infraestructura informàtica i programari propi adequat a les necessitats docents i de gestió del centre.
Lideratge proper. Accessibilitat de la direcció per a qualsevol membre de la comunitat educativa o bé entitats o
organitzacions externes.
8. Sistema de comunicacions internes via e-mail. Sistema de comunicació vertical. Regulació interna del correu institucional
en les NOFC.
9. Descentralització amb important grau d’autonomia dels departaments.
10. Detecció de les necessitats de formació del professorat i el Pla de Formació de centre.
11. Pla d’acolliment i formació del professorat nouvingut.
12. Satisfacció de les famílies del menors d’edat.
13. Satisfacció global del professorat i del PAS.
14. Baix nivell de conflictivitat
15. Bon clima de treball. Avalat per les enquestes de satisfacció i per l’Informe de Riscos Psicosocials de 2014.
16. Bona gestió mediambiental i en seguretat en alguns departaments (Fabricació Mecànica i Química, per exemple).
17. Pla d’Emergència del Centre.
18. Baixa taxa d’accidents entre alumnat i professorat.
19. Disposició de zona de primer auxilis, DEA i formació d’una part del claustre i PAS en Suport Vital Bàsic+DEA.
20. Direcció responsable, sense por a assumir les competències en gestió de personal que l’atorga la LEC: Peticions de
continuïtat, informes negatius de no continuïtat o establiment de places singulars.
21. Implicació cada dia més gran del professorat en projectes d’innovació.
22. Implantació d’un nou sistema de control d’assistència al centre informatitzat.
23. Jornades Tècniques molt consolidades.
24. Bona base d’empreses col·laboradores en FPCT i en Jornades Tècniques. Acte de reconeixement a les empreses.
25. Reconeixement de las tasca del professorat/PAS i alumnat a través de claustre o mitjançant carta o correu intern. També,
publicació de fotos i vídeos d’esdeveniments (reconeixement públic) a través del web del centre.
26. Carta de Serveis del centre.
27. Sistema de Queixes/Suggeriments/Agraïments que funciona. Sempre s’informa de la seva existència a la comunitat
educativa.

PUNTS FEBLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resultats de rendiment de l’alumnat millorables
Manca major implicació dels tutor/es en la prevenció de l’abandonament.
Cost del manteniment de l’estructura informàtica i de la inversió en desenvolupament de programari propi, a mida.
Comunicació interdepartamental. En general la comunicació horitzontal.
Manca cultura d’avaluació dels docents.
No hi ha implantada un cultura de compartició de material docent i bones pràctiques. No hi ha equips de millora de praxis
docent.
7. Manca de formació per abordar la quantitat de casos amb NEE que estem detectant en els darrers cursos.
8. Manca formació en lideratge i gestió d’equips per poder desplegar un bon lideratge distribuït.
9. Manca d’inversió del Departament d’Ensenyament en bens d’equipament necessaris en algunes famílies professionals.
10. Espais disponibles saturats. No podem créixer ni fer formació ocupacional si no disposen de més espais.
11. Millorar la gestió mediambiental: gestió de residus i consum energètic del centre.
12. Millorar el compliment de les normes de seguretat (utilització d’EPI i de roba de laboratori/taller en algun departament).
13. Millorar el pla de manteniment preventiu: cal fer-lo més detallat i observant totes les inspeccions reglamentàries.
14. Baix sentit de pertinença al centre, entre l’alumnat.
15. Sistema de confecció pressupost nou.
16. Existència de algunes zones no accessibles en els edificis.
17. Baixa participació dels pares/mares en les votacions a l’AMPA. En general, en la vida del centre.
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OPORTUNITATS
1. Ser centre integral d’FP. Poder oferir tots els subsistemes de Formació Professional, acreditació de competències i
mesures flexibilitzadores.
2. Millorar les possibilitats d’inserció del nostre alumnat.
3. Aconseguir més espais davant la imminent marxa del recinte de l’Escola d’Enginyers Industrials.
4. Fidelitzar centres d’ESO i batxillerat com a pedrera de futur alumnat.
5. Millorar l’intercanvi d’experiències a nivell estatal. Participar en diferents iniciatives i fòrums d’àmbit estatal.
6. Implicar al professorat a presentar treballs i projectes del nostre alumnat a premis i concursos.
7. Explorar noves experiències en FP Dual i Semipresencialitat.
8. Implicar a les empreses en desenvolupament de projectes d’innovació.
AMENACES
1. Distribució irregular de la preinscripció que pot condicionar la viabilitat d’alguns cicles.
2. Criteris d’avaluació del centre (AVAC) per part de la inspecció no adequats a la tipologia de centre (FP).
3. Manca d’adequada selecció en la provisió de professorat que ens arriba de la borsa de treball.
4. Mancances en l’alumnat en allò referent a: coneixements previs, hàbits d’estudi, motivació i comportament.
5. Deficient d’orientació acadèmica i professional de l’alumnat i les seves famílies a l’hora de triar estudis post-obligatoris.
6. Assignació pressupostària insuficient, que no permet al centre actualitzar l’equipament inventariable necessari.
7. Assignació pressupostària insuficient per cobrir les necessitat formatives detectades.
8. Acomodament en les fites assolides en gestió de qualitat.
9. Manca de responsabilitat social de les empreses en la col·laboració amb l’FPCT i la FP Dual.
10. Millora de la situació econòmica sense canvi de model
11. Escenari polític inestable.

Després de prioritzar els punts considerats més importants del l’anàlisi intern com l’extern (DAFO), s’han establerts
diferents estratègies d’actuació preferent, de millora, de creixement i de prevenció (no s’indica tot l’anàlisi DAFO
realitzat donada la limitació de la memòria) Aquestes estratègies s’han contrastat amb el PEC del centre i s’han
concretat els objectius estratègics. La DAFO ha servit per comprovar que els objectius establerts al PEC continuen
sent vigents i que l’únic que cal és ampliar un nou objectiu i revisar les estratègies i les actuacions vinculades als
altres.

4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Els objectius estratègics que proposo en aquest projecte estan alineats amb el Projecte Educatiu del Centre i amb
l’Acord de coresponsabilitat que el centre té signat amb el Consorci d’Educació de Barcelona (que finalitza aquest
curs). Són també continuistes amb el Projecte de l’anterior director. Es plantegen sis grans objectius: tres en l’àmbit
pedagògic i d’orientació educativa i professional, un en l’àmbit de la gestió del Centre i dos més en l’àmbit de la
infraestructura de Centre:

4.1. Objectius de l’àmbit pedagògic i d’orientació educativa i professional
Es mantenen els objectius existents actualment com a objectius prioritaris:
1.

Millorar els resultats (tant en CCFF com en Batxillerat)

2.

Millorar la cohesió social de l’alumnat
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3.

Millorar el servei d’informació i l’orientació escolar i professional

Malgrat els esforços fets en els darrers anys, encara estem lluny del nivell d’assoliment que estimem adequat en
quant al percentatge d’alumnat que es titula (voldrien que fos major del 70% en GM, del 80% en GS i del 80% en
Batxillerat). Tampoc el Centre ha assolit la reducció esperada al percentatge d’abandonament dels estudis i que fora
desitjable, sobre tot en graus mitjans (volem que sigui menor del 16,5%) i tampoc en Batxillerat (volem baixar del
10%). En tot cas, es revisen les estratègies i les activitats existents, mantenint algunes i proposant-ne de noves. Si
bé hi ha un objectiu que directament aborda la millora dels resultats educatius, hi ha dos més que cerquen la millora
de la cohesió social i també la millora de la informació i l’orientació professional. Volem que l’alumnat estudiï i es
formi en igualtat de condicions al Centre reduint, en la mesura de les nostres possibilitats, el diferencial de partida
com a conseqüència de un nivell socieconòmic baix. Pretenem millorar també els resultats mitjançant actuacions
prèvies, coordinades amb els tutors d’etapes educatives anteriors i amb els professionals orientadors, i també
mitjançant actuacions durant els estudis, assessorant l’alumnat i fent una acció tutorial intensa.

4.2. Altres objectius estratègics del centre
Atenent les característiques del centre (àmpliament detallades en la diagnosi) es fa necessari continuar amb dos
dels objectius de centre que ja figuraven el projecte de director anterior:
4.

Millorar el sistema de qualitat

5.

Millorar la infraestructura TIC, en l’àmbit de la gestió i de la docència, amb sostenibilitat
econòmica.

Per aquests objectius, es proposen noves metes i nivells d’assoliment més ambiciosos, que millorin la situació actual
(en alguns força bona). L’objectiu número 5, d’Infraestructures de TIC per a donar suport a la gestió i a la docència,
es retoca en el seu enunciat afegint-se la frase “amb sostenibilitat econòmica”. La dimensió de la infraestructura
informàtica i les aplicacions de programari, i la dependència d’elles, és tan gran que cal garantir la sostenibilitat
econòmica d’aquestes, encabint-les dins de la partida pressupostària. Els requeriments de maquinari,
d’infraestructura de comunicacions i de programari tenen un cicle de vida curt, de no gaire més de 6 anys (en
general). Les necessitats de reposició i de manteniment de maquinari i programari, d’increment de l’ample de banda,
de manteniment i de seguretat de la dades, etc., fan que la despesa pressupostària assignada sigui cada vegada
més important. Trobar estratègies que permetin aquest avenç i que a la vegada siguin econòmicament sostenibles,
són cabdals per al centre.
S’afegeix, respecte del projecte de director anterior, un nou objectiu que respon a la situació conjuntural del moment,
on veiem una possible oportunitat que cal explorar per tal de solucionar un dels problemes que tenim: manca
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d’espais al centre. Aquest objectiu és el número 6:
6.

Aconseguir nous espais i optimitzar els existents

Els serveis educatius dels centres de formació professional han de ser dinàmics ja que s'han d'adaptar a l'evolució
tecnologies i del mercat laboral. L'Escola del Treball, per manca de disponibilitat d'espais es pot quedar encotillada,
a mig termini, i bloquejada en la seva capacitat de maniobra i adaptabilitat als nous reptes educatius, sobretot a
l'hora del desplegament de la Llei de Formació i de la Qualificació professional ja que, en bona lògica docent i
administrativa, caldrà comptar amb aquest Institut.
Aquesta candidatura, no escatimarà esforços per continuar insistint davant de la Gerència del Consorci d'Educació,
davant del Departament d'Ensenyament, davant de la Diputació de Barcelona i per conscienciar a les diferents
forces polítiques de la necessitat de dotar de més espais, dins del Recinte de l'Escola Industrial, a l'Escola del
Treball. Actualment es presenta una bona oportunitat, tot considerant que l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica
Industrial existent al Recinte, té previst abandonar els espais que fins ara ocupaven per instal·lar-se al Campus
Diagonal-Besos.

5. ACTUACIONS PREVISTES VINCULADES ALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
En la taula següent, hi ha una descripció detallada de les estratègies que es pensen portar a terme per assolir els
objectius, així com les principals activitats u objectius operatius que les concreten. La selecció i priorització per a
cada curs escolar de les estratègies i activitats, es detallaran en la Programació General Anual (PGA) i en el proper
Pla Estratègic de Centre o Acord de Coresponsabilitat (si així ho estableixi el Consorci d’Educació) que n’haurà de
proposar la direcció del centre, amb l’assessorament del Consell de Direcció i la participació dels departaments.
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OBJECTIU/ (Responsable) ESTRATÈGIES/(Responsable) ACTUACIONS

1

2

1.1. Potenciació de l’acció tutorial i 1.1.1. Revisar els programes d’acció tutorial
del treball dels equips docents.
1.1.2. Focalitzar l’acció tutorial en el seguiment, orientació personal i acadèmica de l’alumnat
(Cap d’estudis)
1.1.3. Incrementar la supervisió i millorar l’assessorament/seguiment de la tasca dels equips docents.
1.2.1. Analitzar els recursos necessaris pel seu desplegament (maquinari, instal·lacions, fungible)
1.2. Revisió i seguiment del
1.2.2. Revisar les programacions: programem per competències?
desplegament de les
1.2.3. Desenvolupar gradualment el 3er nivell de comprensió en tots els departaments.
Millorar els resultats programacions
1.2.4. Establir una sistemàtica pel seguiment de l’execució de les programacions
(Subdirecció i Coord. Pedagògica)
1.2.5. Establir, per departament i curs, els material necessaris que ha de portar l’alumnat: EPI’s, roba de treball i d’altres.
(Subdirecció i
1.3.1.Establir mecanismes conjunts prefectura de departament i direcció, de supervisió de praxis docent, amb efecte de millora.
Coordinació
1.3.2. Crear un equip de millora de praxis docent, dirigit i format per professorat voluntari en actiu i/o jubilat.
pedagògica)
1.3. Millora de la praxis docent
1.3.3. Detectar necessitats formatives del professorat
(Subdirecció i Coord. Pedagògica)
1.3.4. Millorar el Pla de Formació
1.3.5. Fomentar les estades en empresa i l’intercanvi internacional de professorat, amb projectes que tinguin retorn al centre.
1.4.1. Millorar l’avaluació inicial de l’alumnat.
1.4. Reforç en matèries
instrumentals.
1.4.2. Explorar totes les possibilitats per poder realitzar classes de reforç instrumental (AMPA, col·laboració professorat jubilat o
(Prefectura d’Estudis)
voluntari,col·laboració amb d’altres institucions...)
2.1. Assegurament de l’accés als 2.1.1. Incrementar els fons bibliogràfic per donar cobertura (préstec) als alumnes amb dificultats econòmiques.
recursos educatius bàsics.
2.1.2. Estudiar la possibilitat de facilitar recursos (no bibliogràfics) als alumnes amb dificultats econòmiques (en préstec).
(Equip de Cohesió Social)
2.2.1. Establir nous canals i espais de comunicació i convivència entre persones i/o grups de interès.
2.2.2. Consolidar i/o ampliar activitats fora d’aula que facilitin el coneixement d’altres alumnes de grups, cicles i/o famílies
professionals diferents: Jornades esportives interculturals, tallers d’escacs, activitats interdepartamentals, jornada Sant Jordi,...
2.2. Potenciació del sentit de
pertinença al centre.
2.2.3. Treballar de forma grupal la col·laboració i participació en projectes solidaris amb entitats (Banc d’aliments, Roba
(Equip de Cohesió Social)
amiga,...)
Millorar la cohesió
2.2.4. Potenciar la utilització del logo i marca “Escola del Treball” en roba obligatòria de laboratori/taller i en material proporcionat
a l’alumnat.
social de l’alumnat
(Prefectura d’estudis) 2.3. Assegurament de la igualtat
2.3.1.Manteniment de la presència del món empresarial al centre i fidelitzar les empreses col·laboradores amb l’FCT.
d’oportunitats en la inserció laboral
dins de l’àmbit d’actuació del centre 2.3.2. Seguiment de la inserció laboral
(FCT+ borsa treball)
2.3.3. Assessorament laboral a l'alumnat
(Departament d’Escola-Empresa)
2.4.1. Animar a nous tutors a participar en intercanvis internacionals
2.4. Potenciació dels intercanvis
2.4.2. Millorar la difusió del programa entre l’alumnat amb el suport dels tutors/es
internacionals d’alumnat.
2.4.3. Aconseguir nous socis internacionals
(Equip Programes Internacionals)
2.4.4. Explorar la possibilitat de realitzar estades de mobilitat d’estudis (xarxa ECVET)
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OBJECTIU/ (Responsable) ESTRATÈGIES/(Responsable) ACTUACIONS
3.1. Reducció de l’abandonament
i/o absentisme.
(Equip d’Informació i Orientació)

3

4

3.1.1. Millorar els mecanismes de detecció per la reorientació acadèmica-professional dels alumnes que ho requereixin.

3.1.2. Formació sobre les competències professionals d’altres famílies professionals (adreçada al professorat del centre en
general i en concret a tutors de CFGM, PFI i CAS)
3.1.3. Millorar l’orientació acadèmica –professional de futurs alumnes (a través de centres de secundària i punts d’informacióMillorar el servei
orientació dels districtes propers a l’Escola i mitjançant visites guiades d’alumnat de 4rt d’ESO)
d’informació i
3.2.1. Aconseguir una unitat d’orientació psico-pedagògica al Centre (amb dedicació mínima d’un dia per setmana).
l’orientació escolar i 3.2. Atenció als alumnes amb NEE i 3.2.2. Establir mecanismes de detecció d’alumnes amb trastorns de l’aprenentatge i amb NEE, sota l’assessorament de
trastorns de l’aprenentatge
professional
professionals en cada cas (EAP, ESAP...)
(potenciació de la inclusió)
(Coordinació
3.2.3. Establir pautes d’actuació adequades als estudis de cada alumne/a per facilitar-ho tant a l’alumne/a afectat com a l’equip
(Coord. Pedagògica)
pedagògica)
docent del mateix, sota l’assessorament de professionals en cada cas (EAP, ESAP...)
3.3.1. Formació a l’alumnat en les tecnologies actuals en l’àmbit de la recerca de feina i promoció professional
3.3. Orientació laboral
(Equip d’Informació i Orientació)
3.3.2. Formació al professorat en les tecnologies actuals en l’àmbit de la recerca de feina i promoció professional
3.4. Orientació a estudis superiors. 3.4.1. Millorar la informació que els alumnes de CFGM, CAS i BTX tenen sobre els CFGS que s’imparteixen al nostre Centre.
(Equip d’Informació i Orientació)
3.4.2. Millorar l’orientació acadèmica i mecanismes d’accés a estudis superiors a partir de les aptituds i interessos dels alumnes
4.1. Enfortiment del nostre
4.1.1. Elaborar una nova memòria d’e2cat i presentar-nos a una nova avaluació externa per QUALIcat.
compromís amb la qualitat
4.1.2. Revisió del Sistema de Gestió de Qualitat per adequar-lo a la revisió 2015 de la ISO 9001
(Coordinació de qualitat)
4.2. Potenciació de la cohesió del 4.2.1. Presentar una proposta inicial a claustre i PAS, recollir esmenes i propostes noves, abans de concretar una proposta final.
professorat/PAS.
4.2.2. Muntar un equip de millora de cohesió social de professorat.
(Subdirecció)
4.3. Revisió i millora del procés
4.3.1. Revisar el procediment actual per tal de millorar-lo (encara que el nivell de satisfacció és alt)
d’acolliment del professorat
4.3.2. Incorporar una reunió de treball en calendari (amb el professorat nouvingut) abans d’acabar el primer trimestre per tal de
nouvingut.
recollir informació que permeti avaluar el procés d’acolliment
(Prefectura d’Estudis)
4.4.1. Definir i implementar procediments de gestió de coneixement al Centre.
Millorar el sistema de
4.4. Gestió del coneixement i
qualitat
4.4.2. Incorporar el professorat jubilat que, voluntàriament, vulgui continuar amb col·laboracions amb el centre, siguin
reconeixement del professorat
sistemàtiques o puntuals.
(Director)
(Director)
4.4.3. Establir mecanismes que de forma sistemàtica ens permeti determinar: A qui cal fer reconeixements? Quin tipus de
reconeixement? Qui els ha de fer? Quan? Per quina via?
4.5.1. Millorar la formació dels caps de departament i seminari i coordinadors/es de centre, en gestió de persones i lideratge
4.5.2. Millorar l’eficàcia i l’eficiència de les reunions de coordinació pedagògica.
4.5. Augment del lideratge distribuït
4.5.3. Conscienciar les prefectures de departament de la necessitat de la seva intervenció per ajudar a que la pressa de
(Subdirecció i Coord. Pedagògica)
decisions de la direcció en l’àmbit de gestió de persones, gestió econòmica i gestió mediambiental i de seguretat, sigui el més
encertada possible.
4.6.1. Mantenir la participació activa en les Xarxes de Qualitat, d’Innovació i Emprenedoria
4.6. Participació activa en les
4.6.2. Mantenir la participació activa en les Xarxes d’Orientació i d’Assessorament i acreditació de competències.
xarxes de la Subdirecció General
4.6.3. Mantenir la participació activa en la Xarxa de FP Dual
d’FP inicial....(Subdirecció)
4.6.4. Mantenir la participació activa en la Xarxa d’Internalització de la Formació Professional
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OBJECTIU/ (Responsable) ESTRATÈGIES

5

6

Millorar la
infraestructura TIC
en l’àmbit de la
gestió i de la
docència, amb
sostenibilitat
econòmica
(Coordinació
informàtica)

Aconseguir nous
espais i optimitzar
els existents
(Director)

5.1. Oferir en les aules
informàtiques un entorn de treball
adaptat a cada aprenentatge
mitjançant escriptoris virtuals.
(Coordinació informàtica)
5.2. Oferir eines i formació per
millorar l'ús de les TIC a l'aula.
(Coordinació informàtica)
5.3. Desenvolupar i mantenir
aplicacions informàtiques per una
gestió integral del centre.
(Coordinació informàtica)
5.4. Compartir experiències i
projectes amb altres col·lectius.
(Coordinació informàtica)

ACTUACIONS
5.1.1. Facilitar al professorat la creació d’entorns virtuals de treball amb l’alumnat
5.1.2. Donar llibertat al professorat i l’alumnat per utilitzar el seu programari a qualsevol ordinador de l’escola
5.1.3. Possibilitar al professorat un sistema ràpid i àgil per desar les activitats en finalitzar la classe i permetre continuar amb els
alumnes en la següent sessió des del mateix punt
5.1.4. Promoure l’estalvi energètic i de inversions al centralitzar els recursos i minimitzar el consum per lloc de treball
5.1.5. Garantir un manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura informàtica
5.2.1. Millorar la competència digital docent amb formació i generant espais per compartir experiències
5.2.2. Seleccionar i posar a la disposició de la comunitat educativa nous recursos TIC garantint la seva disponibilitat i rendiment

6.1. Aconseguiment de nous
espais. (Director)

5.3.1. Millorar l’eficiència de les aplicacions
5.3.2. Facilitar la transparència i l’anàlisi de la informació
5.3.3. Unificar procediments
5.3.4. Concretar un model d’aplicacions integral per tal de relacionar i integrar millor tota la informació
5.4.1. Ajudar a promoure la implantació i ús del programari lliure
5.4.2. Promoció de continguts lliures
5.4.3. Buscar sinèrgies amb altres departaments didàctics, entitats i organitzacions
6.1.1. Establir contactes amb totes les institucions implicades per tal de sol·licitar nous espais davant la marxa imminent de
l’Escola Universitària d’Enginyeria, existent al recinte.

6.2. Optimització dels existents.
(Prefectura d’Estudis)

6.2.1. Establir un sistema de supervisió de l’ocupació real de tots els espais del centre.
6.2.2. Realitzar un estudi d’optimització d’espais que es tingui en consideració a l’hora d’establir els horaris de classes.
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6. INDICADORS DE PROGRÉS
S’han seleccionat els següents indicadors de progrés, agrupats de la següent forma:
INDICADORS
ALUMNAT
Titulats

RESULTATS

Rendiment en FP
Índex superació mat.
modalitat en BATX.
Índex superació mat.
comuns en BATX.
Promoció 1er a 2n
batxillerat
PAU

Abandonament
d’estudis.

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR
Percentatge d’alumnat que es gradua,
respecte llista final
Percentatge UF aprovades respecte
matriculades (final curs)
Percentatge de matèries aprovades
respecte matriculades, a final de curs.
Percentatge de matèries aprovades
respecte matriculades, a final de curs.
Percentatge d’alumnat que passa de
1er a 2n (màx. 2 matèries suspeses)
Percentatge d’alumnat que aprova PAU
respecte dels presentats a PAU

Percentatge d’alumnat que abandona,
comparant la llista final amb l’inicial.

INDICADORS
ALUMNAT I FAMÍLIES

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

Resultat pregunta corresponent
enquesta satisfacció alumnat
Resultat mitjana corresponent enquesta
Alumnat amb l’FPCT
alumnat final de FPCT
Global famílies de
Resultat pregunta corresponent
menors edat
enquesta telefònica a famílies
Famílies: RecomaResultat pregunta corresponent
narien el centre?
enquesta telefònica a famílies

RECURSOS
I SERVEIS

SATISFACCIÓ
GLOBAL

Alumnat amb el centre

Assoliment desitjat
en acabar el mandat
GM
GS
BATX
+8%

+8%

+8%

+8%

+8%

--

--

--

+8%

--

--

+8%

--

--

+8%

--

--

>=94%

OBSERVACIONS

Es calcularà per a cada cicle i es
farà el promig ponderat, per a GM
i per a GS.

Considerem llista inicial la de
mitjans d’octubre. No
comptabilitzarem com a
-5% -3% -4% abandonament el canvi de cicle,
dins del mateix centre o bé a un
altre centre. Tampoc canvi de
modalitat en Batxillerat.
Assoliment desitjat
OBSERVACIONS
en acabar el mandat

> 3,25 sobre 5

Tot l’alumnat.

> 4,25 sobre 5

Alumnes quan finalitzen FPCT

> 4,00 sobre 5

Només famílies de menors d’edat

> 4,30 sobre 5

Només famílies de menors d’edat

Informàtics

Resultat pregunta corresponent
enquesta satisfacció alumnat

> 3,00 sobre 5

Tot l’alumnat.

Biblioteca

Resultat pregunta corresponent
enquesta satisfacció alumnat

> 3,20 sobre 5

Tot l’alumnat.

INDICADORS EMPRESES

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

Resultat preguntes enquesta que contesta
l’empresa que ha tingut alumnat en FCT
Empreses que ha participat en Jornades Nº d’empreses que han participat en les Jornades
Tècniques i conferències
Tècniques
Percentatge d’alumnes que treballen (6 mesos
Nivell d’inserció laboral de l’alumnat
després de titular-se) en tasques vinculades al títol
Valoració de l’FPCT

Assoliment desitjat en
acabar el mandat
> 4,30 sobre 5
> 120
> 45%
> 65%
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SATISFACCIÓ
GLOBAL

INDICADORS
PROFESSORAT I PAS
Satisfacció profes nouvinguts
Satisfacció global professorat
Satisfacció global PAS
INDICADORS
PROFESSORAT I PAS

RECURSOS I SERVEIS

Informàtics

AMBIENT DE TREBALL
(Relació entre col·lectius)

Resultat pregunta corresponent enquesta
satisfacció profes nouvinguts
Resultat pregunta corresponent enquesta
satisfacció professorat
Resultat pregunta corresponent enquesta
satisfacció PAS
DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR
Mitjana resultats preguntes corresponents
enquesta satisfacció professorat
Resultat pregunta enquesta professorat
Resultat pregunta enquesta professorat
Resultat pregunta enquesta professorat
Mitjana resultats preguntes corresponents
enquesta satisfacció professorat
Resultat pregunta enquesta professorat i de
l’enquesta de PAS
Resultat pregunta enquesta professorat i de
l’enquesta de PAS

Assoliment desitjat en
acabar el mandat

> 4,20 sobre 5
> 4,20 sobre 5
> 3,90 sobre 5
Assoliment desitjat en
acabar el mandat
Profes.
PAS
> 3,70 sobre 5

--

> 4,30 sobre 5
> 4,30 sobre 5
> 4,00 sobre 5

----

> 4,25 sobre 5

--

> 3,50 sobre 5

> 3,50 sobre 5

> 3,60 sobre 5

> 3,60 sobre 5

Resultat pregunta enquesta professorat

> 4,15 sobre 5

--

Profes. amb alumnes

Resultat pregunta enquesta professorat

> 4,30 sobre 5

--

PAS amb PAS

Resultat pregunta enquesta de PAS

--

> 4,30 sobre 5

Relació entre PAS i professorat

Resultat pregunta enquesta professorat i de
l’enquesta de PAS

> 4,30 sobre 5

> 3,80 sobre 5

> 4,00 sobre 5

> 3,80 sobre 5

> 3,90 sobre 5

> 3,50 sobre 5

> 3,90 sobre 5

--

> 3,90 sobre 5

--

> 3,50 sobre 5

> 3,50 sobre 5

Reprografia
Neteja
Manteniment
Biblioteca
Valoració equipament
Valoració condicions de treball

LIDERATGE I COMUNICACIÓ EQUIP
DIRECTIU (ED)

DESCRIPCIÓ DE L’INDICADOR

Profes. amb profes. mateix
Departament

Accessibilitat ED
Comunicació directa amb ED

Resultat pregunta enquesta professorat i de
l’enquesta de PAS
Resultat pregunta enquesta professorat i de
l’enquesta de PAS

Comunicació ED (Comunicats
Resultat pregunta enquesta professorat
Interns via e-mail)
Informació general rebuda centre Resultat pregunta enquesta professorat
Resultat pregunta enquesta professorat i de
Capacitat resolució problemes ED
l’enquesta de PAS
Percentatge vots favorables respecte total vots
emesos en sessió claustre (votació horaris grup)
Aprovació horaris grup/professors
Percentatge vots favorables respecte total vots
emesos en sessió claustre (votació horaris profe)

>72 %
>72 %

--

7. CONCRECIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
Els diferents òrgans col·legiats i unipersonals de govern, així com les diferents coordinacions o equips/comissions de
treball (sense consideració d’òrgan col·legiat) són clarament definides a les NOFC del centre. En aquest apartat
doncs, només s’incidirà en els aspectes diferencials del centre així com en aquells que per a aquest projecte interessa
destacar, per importants i perquè suposen algun matís nou en la seva concepció o funcionament. També s’explicaran
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els canals de comunicació existent, que permeten la comunicació i la interacció entre els diferents càrrecs, equips de
treball i coordinacions.

7.1. L’equip directiu
L’estructura de l’equip directiu està condicionada per la dimensió i complexitat del centre i per l’establiment dels seus
ensenyaments en dos torns intensius, un de matí (de 8.00 a 14.00 hores) i l’altre de tarda (de 16.00 a 22.00 hores).
En cada torn, s’han de cobrir les necessitats de gestió, coordinació, planificació i supervisió que requereixen els 1500
alumnes per torn (aproximadament) que estudien al centre.

Cal destacar, com a novetat rellevant respecte del projecte del director anterior, l’eliminació del càrrec unipersonal de
“Coordinador/a de processos”. De fet, mai s’ha pogut arribar a implantar com a conseqüència que el Govern no ha
desenvolupat el punt 1 de l’article 101 de la LEC, que permet establir òrgans unipersonals addicionals, amb
responsabilitats específiques. Per tant, els càrrecs unipersonals de govern seran aquells que s’especifica a les
Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), a l’article 10.3 i que es presenten a l’esquema següent:

Concrecions diferencials imprescindibles
En aquesta organització, en l’àmbit del lideratge pedagògic i en el de la gestió i supervisió dels CCFF, ens és
imprescindible mantenir una estructura fixa per torn que, com a mínim, compti amb un subdirector, un cap d’estudis i
un cap d’estudis adjunt per torn.
De la mateixa forma, en l’àmbit de secretaria i gestió econòmica del centre ens és imprescindible mantenir la
configuració actual (explicitada amb detall a les NOFC, als articles 32, 33, 34, 36 i 37):
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• Dos membres de direcció a secretaria, donat l’elevat nombre d’actes administratius que es realitzen: gestions de
preinscripcions, de matricula, expedició de certificats i de títols, expedients d’estudis i atorgament d’excepcions,
convalidacions, etc. A tot això, cal afegir milers d’actes i d’expedients propis i d’escoles adscrites que custodiem i
dels quals encara continuem rebent sol·licituds de títols de plans antics d’ensenyament i emeten els
corresponents certificats.
• Mantenir la gestió econòmica del centre en mans de l’Administrador/a del centre. Cal que les funcions de gestió
econòmica atribuïdes al Secretari/a siguin delegades en l’Administrador/a (membre de direcció). L’elevat
pressupost gestionat, la documentació i justificacions que genera i els registres i apunts comptables,
declaracions tributàries, pagaments a proveïdors, etc. fan que aquest càrrec sigui de vital importància i
responsabilitat. Per tant, és necessari que totes aquestes gestions estiguin supervisades per un membre de
l'equip directiu què en serà responsable conjuntament amb el director per autoritzar compres i fer pagaments.
Les funcions assignades a l’Administrador/a estan definides a l’article 37 de les NOFC.

Funcions addicionals dels membres de l’equip directiu
A més a més de les funcions definides a les NOFC, aquest projecte de director estableix funcions addicionals a alguns
òrgans unipersonals, segons la idoneïtat de les persones que l’han d’ocupar. Tots els programes i projectes del
centre han d’estar supervisats per un membre de l’equip directiu, independentment que la part operativa, el dia a dia,
estigui delegat en un coordinador/a o en tutories tècniques. Serà la direcció qui vetllarà perquè els diferents
programes o projectes del centre estiguin alineats amb el PEC, el Projecte del Director i, si n’hi ha, amb l’acord de
coresponsabilitat o pla estratègic del centre. També, en el cas que n’hi hagi, hauran de supervisar els aspectes de
tipus pressupostari. Els càrrecs amb funcions addicionals són:
•

La subdirecció de tarda supervisarà, i farà de mentor també, del coordinador/a de qualitat del centre.

•

La subdirecció de matí assumirà la supervisió de la coordinació de formació i de l’equip de cohesió social.

•

La coordinació pedagògica assumirà també la supervisió dels Programes de Formació i Inserció (PFI), del

Curs d’accés a cicles formatius Grau Superior (CAS) i de l’equip d’orientació del centre.
•

El cap d’estudis de tarda (amb experiència en direcció) a banda de les seves funcions, farà de mentor dels

nous i noves caps d’estudis durant el primer curs que siguin nomenats en el càrrec. Durant la resta de cursos,
supervisarà el repartiment de tasques i la seva coordinació entre els quatre caps d’estudis. Assumirà també la
interlocució de la direcció amb la coordinació informàtica del centre.
•

El cap d’estudis adjunt de tarda, es responsabilitzarà de la innovació i la emprenedoria al centre i supervisarà

als tutors/coordinadors que hi col·laboren.
•

Un/a cap d’estudis del matí, assumirà el lideratge i la supervisió dels Programes Internacionals del centre,

amb el suport d’una coordinació i dels diferents tutors que assumeixin les estades d’intercanvis.
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•

La prefectura d’estudis assumirà la programació, coordinació i supervisió de l’acció tutorial al centre.

Cadascun d’aquests càrrecs establiran l’encàrrec concret que s’ha de donar a cadascun dels coordinadors/es o
tutor/es, que portin programes, projectes o equips de millora o d’experts. El director pot modificar aquesta assignació
de funcions addicionals als membres del seu equip amb criteris de millor idoneïtat i de redistribució de càrrega de
feina.

7.2. El Consell de Direcció
El Consell de Direcció té la consideració d’òrgan de consulta i d’assessorament al director i la seva creació és una de
les estratègies per aprofundir en el lideratge distribuït. Aquest Consell de Direcció està definit a l’article 15 de les
NOFC i respon a l’aplicació dels articles 139 de la LEC i 37 del Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius.
Encara que a les NOFC queda perfectament detallada la serva composició i funcions, cal dir, que el Consell de
Direcció assumeix totes les funcions que antigament tenia la Comissió de Qualitat del centre. Així, qualsevol document
del centre on figuri la “Comissió de Qualitat” s’haurà d’entendre, que fa referència a “Consell de Direcció”.

7.3. Departaments de coordinació didàctica de CCFF i de Batxillerat
Cadascun dels docents que té l’Escola del Treball està adscrit a un departament de formació professional o bé a un
departament didàctic de Batxillerat. L’Escola compta amb els departaments indicats en la taula següent (s’indica entre
parèntesi el nombre de professors adscrits).
De Formació Professional:







Activitats físiques i esportives (10)
Administració i gestió (23)
Arts gràfiques (14)
Edificació i obra civil (13)
Electricitat (22)
Electrònica (18)

De Batxillerat:







Fabricació mecànica (24)
Formació i Orientació Laboral (12)
Fusta, moble i suro (9)
Informàtica i comunicacions (20)
Instal·lació i manteniment (16)
Química (13)






Ciències (7)
Ciències Socials (5)
Llengües (5)
Llengües estrangeres (7)

El departament d’FP amb menys professorat és el de Fusta, amb 9 professors adscrits, seguit pel departament
d’Activitats físiques i esportives, que en té 10. Hi ha 4 departaments amb 20 o més professors/es. Tots els
departaments professionals (excepte Fusta i FOL) tenen cap de departament i cap de seminari, donada la seva
dimensió.
Des de ja fa molt anys, malgrat que la branca d’Electricitat i de l’Electrònica té agrupats tots els seus ensenyaments en
una única família professional, el centre en la seva organització interna ha considerat dos departaments independents,
amb una prefectura de departament independent per a cadascun d’ells. Fa anys es va demanar al Consorci
d'Educació de Barcelona aquesta separació qui, considerant l’elevat nombre de professors/es (al voltant de 45), va
concedir un Cap de Departament per Electricitat i un altre per Electrònica amb els corresponents caps de seminaris.
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Aquesta mesura és imprescindible per aconseguir per aquesta família professional la descentralització i la autonomia
existent en la resta del Centre. Cal considerar, a més a més, que les instal·lacions destinades als cicles formatius
corresponents a electricitat i electrònica estan separades, en edificis diferents.
Donada la dimensió de l’Escola del Treball, seran els departaments didàctics, i la seva prefectura, un dels elements
clau que aquest projecte de director vol abordar. Entenc que, per dimensió, tenen el nombre de professorat adequat
per ser un dels fòrums de debat més importants. Les conclusions, propostes i suggeriments que els departaments
facin poden portar-se a les reunions de coordinació pedagògica amb la direcció, a través de la seva prefectura de
departament. Cercar estratègies per ajudar als/les caps de departament a dinamitzar aquestes reunions, fomentant el
diàleg i el debat intern, serà un dels objectius proposats.
Els departaments, a través dels seu professorat adscrit, són els encarregats de contextualitzar els currículums oficials,
mitjançant la prèvia elaboració de les concrecions de les programacions i la seva posterior execució. Són, per tant, la
agrupació nuclear per a desenvolupar els ensenyaments amb qualitat.

7.4. Caps de departament i caps de seminari
Assumeixen la direcció i coordinació del departament didàctic. Les seves funcions queden ben recollides a l’article 96
de les NOFC.
No és possible desplegar correctament aquest projecte (ni cap altre) sense el COMPROMÍS ferm amb el projecte de
les prefectures dels departaments. S’espera d’ells que exerceixin un fort lideratge pedagògic i una bona gestió dels
recursos disponibles. També que siguin capaços de crear dinàmiques de compartició de bones pràctiques i de
materials didàctic, fomentant la col·laboració.
El fort lideratge pedagògic permetrà orientar el seu professorat en la realització d’unes programacions que estiguin
ben enfocades a les competències especificades en els currículums dels diferents mòduls i matèries. Que aprofitin els
recursos disponibles al departament i que, sobretot en els graus mitjans d’FP, facin èmfasi en els aspectes
procedimentals, incrementant el nombre de pràctiques realitzades per tal de fer-les més significatives i atractives per a
l’alumnat, com a una variable per minorar l'absentisme. Però no d’una forma improvisada sinó mitjançant una proposta
clara, ben definida (un guió de pràctiques) i contextualitzada tot considerant els materials i equipaments de que
disposa el departament.
La prefectura del departament, juntament amb la direcció, ha de transmetre les pautes necessàries al professorat que
garanteixin un bon procés d’acolliment del professorat nouvingut. El professorat que s’incorpora al centre ha d’estar,
en tot moment, ben informat i ha de comptar amb el suport del seu departament.
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Els/les caps de departament i de seminari seran la interlocució entre la direcció i el professorat, de forma que una part
del procés de comunicació vertical entre direcció i professorat, i a l’inrevés, passa per la seva interlocució (amb
independència que qualsevol professor/a pugui adreçar-se a la direcció, que procurarà sempre ser accessible). També
hauran de convocar, dirigir i moderar les reunions de departament on és important procurar que també hi hagi
participació i un debat intern constructiu, que faciliti una bona comunicació horitzontal.
Cercarem estratègies per animar als caps a que mantinguin una actitud proactiva en les reunions de coordinació
pedagògica, que mitjançant el debat crític però constructiu permetin que els/les caps:
•

facin aportacions a les propostes de direcció,

•

facin arribar l’opinió i els acords del seu departament,

•

puguin proposar temes d’interès a l’ordre del dia de les reunions;

•

i també facin arribar al departament, de forma transparent, les informacions, les instruccions i les indicacions
que la direcció els transmeti.

Les característiques del centre fan necessari aquesta distribució de lideratge en les prefectures de departament. Per
que això sigui possible, serà condició necessària que els/les caps, a part de conèixer les seves funcions, rebin un
encàrrec molt concret de la direcció que ha d’anar acompanyat d’un apoderament (empowerment) d’aquests. Cal
transitar d’una prefectura de departament que només faci gestió a una prefectura de departament que lideri; essent
conscient que les recompenses econòmiques (complement econòmic) i la reducció horària mai compensaran les
responsabilitats que assumeix i les tasques que fa un/a cap de departament, com passa en molts altres càrrecs.

7.5. Equips docents
Les funcions dels equips docents queden recollides als articles 117 i 118 de les NOFC. Cal destacar que els equips
docents no són un òrgan col·legiat. Per tant, el centre estableix la forma en què es poden constituir. És a dir, donat
que existeixen dos torns (matí i tarda), que tenim ensenyaments amb més d’una línia (grup) i que quasi la totalitat dels
ensenyaments ja són de dos cursos; els equips docents es podran constituir de diferents formes:
•

Equip docent d’un grup classe.

•

Equip docent de primer curs d’un cicle (quan hi ha més d’una línia del mateix)

•

Equip docent de segon curs d’un cicle (quan hi ha més d’una línia del mateix)

•

Equip docent de cicle (primer i segon curs d’un mateix cicle)

A més a més, es poden agrupar atenent al torn (en els cas de cicles que s’imparteixen pel matí i per la tarda). Els
cicles amb més d’una línia d’un cicle podran reunir-se separats per cada línia o bé conjuntament.
L’equip docent serà un dels elements de concreció organitzativa sobre el qual caldrà fer una intensa supervisió i
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assessorament. Cal que els tutors (sobretot els nouvinguts) tinguin un encàrrec molt clar del que han de fer en les
reunions d’equip docent, com portar les reunions, prioritzar els assumptes més importants i vetllar per fer un bon
seguiment del grup o grups de classe, així com recollir els acord als que s’hagi arribat. Es procurarà sempre que la
prefectura d’estudis faciliti un ordre del dia mínim per a les reunions i, a posteriori, es revisaran les actes i els acords
presos. Cal que una vegada elaborada s’enviï a direcció però sobretot que sigui compartida per tot l’equip docent.
Els acords presos en les reunions s’han de seguir, per comprovar el seu compliment i el seu efecte. En el cas que la
direcció detecti equips docents que no han tractat correctament els temes proposats, programarà una nova reunió
d’equip docent, fora de calendari, per tal que l’equip docent completi l’encàrrec realitzat.

7.6. Altres elements de concreció de l’organització del centre
Estan explicitats a les NOFC del centre (com els anteriors) i són, excepte alguna diferenciació deguda a la dimensió
de l’Escola, comuns a la majoria de centres. Per tant, no els repetiré en aquesta memòria. En tot cas, en els apartats
anteriors s’ha posat el focus d’atenció en aquells que es consideren cabdals per poder fer un lideratge distribuït i,
també, perquè són claus en la prestació del servei d’ensenyament-aprenentatge.

8. RETIMENT DE COMPTES
El mecanisme de retiment de comptes proposat comporta retre comptes a tota la comunitat educativa, al Consell
Escolar que la representa i a la Inspecció Educativa. Per fer-ho, es disposa de diferents formats d’informe i programes
informàtics on buidar les dades dels indicadors del Centre.
En general, tots els informes de retiment s’estructuraran de forma que permetin observar clarament el cicle REDAR
(Resultats, Enfocament, Desplegament, Avaluació i Revisió). És a dir, han d’incloure els objectius anuals i el nivell
d’assoliment establerts prèviament fixats en la PGA (on s’han concretat els objectius estratègic del Projecte de
Direcció per a cada curs), les estratègies establertes i les activitats que s’han portar a terme (amb la seva avaluació,
que inclogui el nivell i la qualitat d’execució i l’impacte en l’objectiu perseguit). Aquesta avaluació de les activitats,
estratègies i del nivell d’assoliment dels objectius han de servir per reorientar les estratègies previstes, si escau.
La memòria més complerta que elabora el centre és la Memòria de Revisió del Sistema de Qualitat . Aquesta inclou la
valoració de tots els indicadors i totes les àrees del Centre, incloent-hi molta més informació que la que els programes
de buidatge d’indicadors de la Inspecció ens demana. Tenir el Sistema de Gestió del Centre certificat segons la norma
UNE-EN ISO-9000, ens obliga també a passar les auditories externes i internes de qualitat. És, per tant, una altra
forma de retre comptes.
D’altres informes que el Centre presenta, en compliment de la normativa que ens afecta, és la Memòria Anual del

29

Projecte de Direcció 2016-20
José Luis Durán Moyano

Centre (MAC), la Memòria Anual de Retiment de Comptes de l’Acord de Coresponsabilitat (Memòria ACDE). A més a
més, el Centre introdueix en l’aplicació informàtica d’Inspecció els indicadors i la informació exigits.
A QUÍ?
Claustre
Comunitat Educativa
(Consell Escolar)
Administració educativa
(Inspecció + CEB)
Empresa externa Certificadora
Associació externa (QUALIcat)

COM?
Presentació dels indicadors de centre i el seu
nivell d’assoliment
Presentació dels indicadors de centre i el seu
nivell d’assoliment
Presentació MAC a inspecció i presentació
Memòria ACDE
Presentació de tots els informes requerits per
la Norma + els que exigeix l’Administració.
Presentació de la memòria e2cat

QUAN?
Claustre final de curs i primer del
curs següent.
Sessió final de curs i primer del
curs següent.
Juliol
Gener (Auditoria Externa)
A convenir, en principi cada 4
anys.

Cal destacar que, poc abans de la presentació d’aquesta memòria, la Inspecció Educativa ens ha remès l’informe
d’Avaluació Anual del Centre (AVAC), que no deixa de ser més que una valoració del retiment de comptes que fa el
centre, amb qualificació final inclosa.
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