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1. Plantejament institucional: missió, visió i valors
1.1. Introducció
L’Institut Ferran Tallada és un centre d’educació secundària, públic, de titularitat de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la missió fonamental d’educar i formar. Acull alumnat
a partir de 12 anys, d’ESO, Batxillerat, Formació Professional, i d’empreses
El seu projecte esportiu, des de 2001, dona servei a alumnat esportista federat d’ESO i
Batxillerat, per tal de que compaginin els estudis i les seves carreres esportives.
Igualment, treballa en la promoció esportiva per a la resta de la comunitat educativa.
El projecte en Formació Professional inclou serveis directes a empreses de l’àmbit de
serveis a les persones, incloent serveis de formació, assessorament, reconeixement
de formació a l’empresa i experiència laboral. Inclou igualment formació dual, en
col·laboració amb empreses del sector.
L’Institut Ferran Tallada és un centre compromès amb la millora contínua i la qualitat,
amb una àmplia participació institucional del professorat en la gestió de l’Institut.
Auditats i amb certificació ISO 9001 en tots els serveis educatius que ofereix des de
2006..
Arrelat a l’entorn, és un centre obert al barri i a Europa, que manté relacions amb
centres de diversos països per realitzar projectes pedagògics comuns i intercanvis
d’alumnat. Manté diversos projectes cada any, col·laborant amb institucions,
associacions i fundacions, en les diferents etapes educatives en les que treballem.
Al cim del turó de la Rovira, al bell mig de la ciutat de Barcelona, entre els barris de
Font d’en Fargues i Carmel del Districte d’Horta-Guinardó, al costat del Parc del
Guinardó, i molt a prop del Parc Güell, la tranquil·litat, la naturalesa, els serveis a la
comunitat i a l’empresa i l’esport són les seves principals característiques.

1.2. MISSIÓ
L'Institut Ferran Tallada té com a missió educar a joves a partir dels dotze anys com a
futurs ciutadans, formar persones a partir dels setze anys com a futurs professionals i
donar serveis educatius específics a l'alumnat, entitats i empreses de l'àmbit de l'esport i
dels serveis a les persones.

1.3. VALORS
Pluralisme i valors democràtics
L'escola es defineix com a pluralista en el terreny de les idees tan polítiques com
religioses, en l'àmbit social i en les diferents situacions econòmiques. L'escola ha
d'estimular en l'adquisició dels valors democràtics: solidaritat, respecte a l'altre,
diàleg...
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La funció de l'escola és orientar i ajudar en el difícil aprenentatge de la convivència i la
solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries, però en una actitud crítica
envers allò que els envolta.
Coeducació
L'escola assumeix una educació per a la igualtat, sense cap tipus de discriminació per
raó de sexe. Donat que bona part del procés d'aprenentatge escolar es basa en
l'adquisició d'un sistema de normes i regles de conducta, hem d'evitar actituds que ens
portin al desenvolupament homogeneïtzador del model masculí, proporcionant a
l'alumne imatges diversificades i no convencionals d'un sexe i l'altre. Per mitjà de
propostes d'orientació escolar i professional l'escola impulsarà el protagonisme de la
dona i els seus valors, a la societat en condicions d'igualtat.
Educació per la pau i la solidaritat
L'educació per la pau, suposa el desenvolupament d'actituds de respecte en front de
les opinions dels altres, actituds democràtiques i anàlisi dels obstacles i causes que
impedeixen aconseguir situacions de justícia i no violència.

Per altra banda, es potenciarà la utilització d’altre llengües europees com a mitjà de
comunicació dins els Programes i Projectes Europeus, sense descartar el seu ús com
a element transversal en la impartició de determinades àrees o crèdits que en el seu
dia es determinin.
Esforç i treball
Només amb l’esforç i el treball constant s’assoleixen els reptes que perseguim. La
nostra Formació Professional s’orienta en aquesta direcció, pensant sempre en els
clients que el nostre alumnat tindrà en la seva vida professional.

1.4. VISIÓ
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Ser un centre educatiu compromès amb la millora contínua i la qualitat, amb una àmplia
participació institucional del professorat en la gestió de l’institut.
Modificar la metodologia tradicional de l'escola, canviant el paradigma cap a models
participatius, competencials i significatius, treballant per projectes i amb suport
tecnològic.
Volem millorar la nostra proposta en ESO i Batxillerat, amb propostes concretes en els
dos casos
Essent ja l’esport un dels aspectes que apareixen a la missió, ampliarem el perfil
esportiu del centre, mitjançant la promoció esportiva per a tothom, els serveis esportius
de formació i la col•laboració institucional amb clubs, institucions i federacions.
Orientar la nostra formació professional cap al món laboral i de l'empresa. Oferirem
serveis cap a la societat, obrint-nos al nostre entorn, per tal que aquest aprofiti les
nostres capacitats, i el nostre alumnat guanyi experiència professional en aquest esforç.
Volem reduir, en tant ens sigui possible, l’abandonament prematur dels joves graduats
en l’ESO.
Igualment, volem organitzar formació dirigida cap a l’empresa
Finalment, incorporarem les noves tecnologies educatives per a la seva utilització en
l’acció docent a l’institut.
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2. Anàlisi DAFO 2016
Per tal d’apronfundir en la realitat de les diferents parts de la institució, es realitzen
anàlisi DAFO per cada un dels sectors de la casa: la FP, els esports i l’ESO-Batxillerat
.
2.1. FP
2.1.1..- Fonamentació de l’anàlisi DAFO per la FP(fonts de partida)
L’anàlisi ha començat amb un grup de millora, de novembre de 2015, format per
professorat de la FP, la Coordinació de Qualitat i la Direcció. A partir d’aquesta es va
construir la matriu DAFO. A partir d’aquesta, la Direcció fa una primera interpretació,
que es valora i aprova en el mateix grup de millora.
Les puntuacions més elevades estan repartides entre els quadrants de punts
forts/amenaces i del quadrant punts febles/oportunitats. Les línies estratègiques
hauran de centrar-se en la neutralització dels punts febles localitzats.

2.1.2.- Interpretació de la matriu (annexada plana següent)

Si analitzem les puntuacions obtingudes individualment, podem observar que els punts
febles fonamentals, ordenats de major a menor, són:

PUNTS FEBLES
D6 72.94% Excés de tasques del professorat. Cal valorar si realment és un excés
de tasques o una organització deficient.
D7 69.41% Manca de temps i espai de treball i reunió, reduint l’eficiència. Cal
valorar si el problema és de manca de temps o un problema
d’organització de les reunions.
D3 67.06% Manca de formació del professorat en innovació metodològica. Cal
augmentar la formació interna i les transferències d’experiències.
D4 65.88% Dèbil estructura TIC-TAC. Cal augmentar la formació del professorat, i
millorar la infraestructura de xarxa interna .

Per altra banda, els nostres punts forts principals serien:
PUNTS FORTS
F10 68.24% Promoció (alta validació). El fet de tenir una alta validació és un
element molt positiu, inclús a nivell comparatiu, que ha de ser clau en
la nostra difusió de l’oferta.
F9
68.24% Alta inserció. El fet de tenir una alta inserció és un element molt
positiu, inclús a nivell comparatiu, que ha de ser clau en la nostra
difusió de l’oferta.
F7
67.06% Estructura organitzativa consolidada i estable. Que possibilita el treball
i la participació del conjunt de professionals
F6
62.35% Alta satisfacció. El fet de tenir una alta satisfacció és un element molt
positiu, inclús a nivell comparatiu, que ha de ser clau en la nostra
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F1

60%

difusió de l’oferta.
Equip de treball cohesionat i motivat. Que possibilita el treball en
innovació i projectes

Les amenaces principals són:
AMENACES
A7 88.53% Desmotivació condicions laborals. Que pot impedir el desenvolupament
de la institució
A6 57.65% Reducció de recursos humans i materials. Que pot impedir el
desenvolupament de la institució
A7 57.65% Perfils professionals poc definits. Que pot dificultar la inserció laboral.
Les oportunitats que es valoren més importants són:
OPORTUNITATS
O5 83.53% Millor valoració de la FP. Que pot fer possible que més persones es
puguin sentir atretes per aquests estudis.
O4 72.94% Bona inserció i noves ocupacions. Que pot fer possible que més
persones es puguin sentir atretes per aquests estudis
O2 69.41% Metodologies creatives. Que pot fer més atractiva l’oferta d’estudis.
O6 65.88% Captació via activitats externes (reconeixements). Que pot fer possible
una millora en la captació d’alumnat
O3 65.04% Implementació dual. Que pot fer possible una millora en la captació
d’alumnat
2.1.3.- Conclusions

De la interpretació de la matriu DAFO, concloem que el nostre Pla d’Actuació ha de
basar-se prioritàriament en :
Estratègies d’atenció preferent
Motivació del professorat. Formació. Internacionalització d’aquesta
Treball sobre els perfils professionals
Competència instituts millor ubicats a la ciutat. Treball en el tema de transports

Estratègies de millora
Impuls al canvi d’estratègies metodològiques.
Participació en dual, premis, concursos.. que faci millorar la valoració de la FP del
centre
Treball en elements de relació amb l’entorn i les xarxes pròpies, cercant inserció

Estratègies de prevenció
Motivació del professorat. Formació. Internacionalització d’aquesta
Competència altres instituts de la ciutat. Transports.
Millora recursos materials
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Estratègies de creixement
Participació en dual, premis, concursos.. que faci millorar la valoració de la FP del
centre
Treballar sobre la inserció i les noves ocupacions
Millora metodològica. FP Dual.

2.2.. Esports
2.2.1. Fonamentació de l’anàlisi DAFO del sector esport dins l’Institut
Reunits en grup de millora representants de l’àrea d’esports del Departament
Pedagògic d’Expressió, i la Direcció del Centre, s’elabora un anàlisi DAFO del
sector, per tal de realitzar un Pla Estratègic al voltant dels projectes esportius
de l’Institut

Les puntuacions més elevades estan repartides entre els quadrants de punts
forts/oportunitats. Les línies estratègiques hauran de centrar-se en la
neutralització dels punts febles localitzats.
2.2.2. Interpretació de la matriu (annex plana següent)

Si analitzem les puntuacions obtingudes individualment, podem observar que
els punts febles fonamentals, ordenats de major a menor, són:

PUNTS FEBLES
D2 60%
Equipaments esportius deficients. És necessari buscar una
millora d’aquests o un pla alternatiu
D5 48.24% Problemes d’espais per encabir grups nous al matí. Cal una feina
de gestió en la solució d’aquest apartat
D4 45.88
Manteniment d’infraestructures dèbil
D6 43.53
Debilitat TIC-TAC. Cal afrontar millores estructurals i de
metodologies.

Per altra banda, els nostres punts forts principals serien:
PUNTS FORTS
F10 67.06% Treball sobre esports de pràctica minoritària. Ens diferencia de
la resta de centres de la ciutat, on es practiquen esports més
coneguts i mediàtics .
F9 64.71% FP activa, amb FP dual. Cal buscar uns ensenyaments de
tècnics o de FP de l’àmbit esportiu
F1 58.82% Experiència en projectes esportius, amb capacitat organitzativa.
Cal continuar en la línia de treball encetada.
F3 56.47% Alumnat sensibilitzat per l’esport, amb alta satisfacció i alta
validació. Cal fidelitzar a aquest sector del nostre alumnat i
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F5
F7
F2

obrir-nos a alumnat jove de la ciutat
50.59% Departament i professorat d’Educació Física implicat.
50.59% Estructura organitzativa consolidada i estable.
44.71% Xarxa empreses i clubs esportius.

Les amenaces principals són:

AMENACES
A2 65.88 Valoració de segon ordre de les escoles municipals
A5 40% Disminució de la pràctica d’activitats extraescolars
Les oportunitats que es valoren més importants són:

OPORTUNITATS
O6 64.71
Alt nombre d’alumnat a la ciutat interessat en temes esportius
O10 60%
Ciutadans (i joves) que poden fer ús d’instal·lacions esportives
de la ciutat en esports de menys impacte mediàtic.
O2 57.65% Atenció de l’Administració sobre l’abandonament prematur
O4 57.65% Alt número de preinscripcions no satisfetes en la família
O8 55.29% Importància de tractar problemes de Salut, reconegut per
metges i Administració.
2.2.3. Conclusions
De la interpretació de la matriu DAFO, concloem que el nostre Pla d’Actuació
ha de basar-se prioritàriament en :
Estratègies d’atenció preferent
Millora dels equipaments esportius
Millora del manteniment
Millora TIC-TAC i transports
Estratègies de millora
Millora dels equipaments esportius
Solució tècnica per encabir més grups en la estructura del matí
Millora de manteniment de les infraestructures
Estratègies de prevenció
Enfortir la nostra FP i la nostra oferta dual
Enfortir la implicació del professorat d’esports
Seguir ampliant la pràctica d’esports minoritaris
Estratègies de creixement
Ampliar l’oferta esportiva de pràctica minoritària
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Enfortir la nostra FP i la seva oferta dual
Seguir treballant en projectes esportius i la seva organització
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2.3. ESO i Batxillerat
2.3.1. Fonamentació de l’anàlisi DAFO del sector esport dins l’Institut

Reunits en grup de millora els representants del Consell Docent i Pedagògic de
l’ESO i el Batxillerat, participat pels Caps de Departament de ciències, lletres i
expressió, i els Coordinadors d’ESO i Batxillerat, juntament amb la Direcció,
s’elabora un anàlisi DAFO del sector, per tal de realitzar un Pla Estratègic al
voltant dels ensenyaments d’ESO i batxillerat de l’Institut

Les puntuacions més elevades estan repartides entre els quadrants de punts
forts/oportunitats. Les línies estratègiques hauran de centrar-se en la
neutralització dels punts febles localitzats
2.3.2.- Interpretació de la matriu (annexada plana següent)
Si analitzem les puntuacions obtingudes individualment, podem observar que els punts
febles fonamentals, ordenats de major a menor, són:
PUNTS FEBLES
D8 73.8
Falta de visualització dels diferents projectes
D1 60%
Conflictivitat a l’aula d’ESO
D4 50.8% Poc interès de l’alumnat. Baix nivell escolar. Problemes amb la
puntualitat.
D5 49.2% Més treball social que orientació pedagògica

Per altra banda, els nostres punts forts principals serien:
PUNTS FORTS
F3 61.5% Constant intent de renovació: esports, tablets, projectes...
F2 55.4% Proximitat i bona relació amb les famílies i l’alumnat
F1 53.8% Bon ambient de treball
F4 52.3% Estructura organitzativa consolidada

Les amenaces principals són:
AMENACES
A4 61.4% Mala reputació a l’entorn
A6 60%
Competència altres instituts i escoles per poc alumnat
A5 35.7% Alumnat sense assolir objectius de Primària a la zona
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Les oportunitats que es valoren més importants són:
OPORTUNITATS
O2 88.6% Alumnat divers
O5 68.6% Alguns instituts de l’entorn amb excés de matrícula
O7 67.1% Coordinació Primària-Secundària
O6 61.4% Associacions vinculades al centre
O3 48.6% Molt alumnat esportista a BCN
2.3.3.- Conclusions
De la interpretació de la matriu DAFO, concloem que el nostre Pla d’Actuació ha de
basar-se prioritàriament en :
Estratègies d’atenció preferent
Difusió de l’activitat del centre. Explicació dels projectes que es realitzen. Atendre a
arribar als diferents prescriptors: futur alumnat, famílies, tutors dels centres,
direccions. Actuacions concretes de vinculació amb l’alumnat de 6è de les diferents
escoles de primària. Diferenciació de l’oferta d’altres centres.
Augment de l’interès de l’alumnat. Canvi metodològic. Millora dels resultats
acadèmics. Disminució de les incidències a les aules d’ESO.
Competència instituts millor ubicats a la ciutat. Treball en el tema de transports

Estratègies de millora
Difusió de l’activitat del centre. Explicació dels projectes que es realitzen. Atendre a
arribar als diferents prescriptors: futur alumnat, famílies, tutors dels centres,
direccions. Actuacions concretes de vinculació amb l’alumnat de 6è de les diferents
escoles de primària. Diferenciació de l’oferta d’altres centres.
Valorar i explicar la diversitat de l’alumnat. Millorar la coordinació primària-secundària.
Centrar-se en els centres de primària que ara tenim segones opcions
Millora en l’àmbit pedagògic i metodològic

Estratègies de prevenció
Utilitzar la bona relació amb famílies i entorn per a millorar la nostra imatge externa.
Difondre les nostres activitats mitjançant famílies
Aprofitar la renovació interna per a diferenciar-nos d’altres ofertes. Difondre a
prescriptors
Aprofitar la pròpia estructura organitzativa per difondre les nostres activitats

Estratègies de creixement
Aprofitar els propis desitjos de renovació per obtenir alumnat divers.
Vincular la nostra renovació pedagògica a xarxes de proximitat amb altres actors, per
desenvolupar projectes, APS...
Treballar en l’ampliació del projecte esport
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3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
3.1. Línies estratègiques 2012-2016. Avaluació de resultats
Objectius MAPA ESTRATÈGIC
Institut Ferran Tallada

3 Millorar la
confiança dels
grups d'interès

4 Millorar el
projecte
esportiu del
centre

Modificar les
estratègies
pedagògiques dins
les aules, estudiant Millora a la gestió
processos de
d'incentius per
gamificació, de
l'alumnat
treball per projectes,
de comunitats
d'aprenentatge

Modificacions de
l'estructura
organitzativa i del
treball en equip.
Canvi en la gestió
de reunions.
Millora en el nostre
sistema de qualitat

Continuar en la
implementació
del Projecte
pedagògic propi
vinculat a l'àmbit
esportiu

Modificar
l'estructura
organitzativa de les
aules, també a
nivell
d’infraestructura i
mobiliari

Involucrar al nostre
alumnat en jocs de
participació i
equips
transversals, més
enllà de les aules

Aprofundir en una
Formació
Professional
adreçada a client

Augmentar la
nostra connexió
amb clubs i
federacions.

Modificar tota la
documentació
interna, adequant-la
a les modificacions
anteriors

Aprofitar el nostre
entorn físic en
horaris de descans
escolar, i en l’ús
social dels espais

Millorar la difusió
del centre: zona i
web. Ús de les
xarxes socials per
a involucrar al
nostre alumnat, i
les seves xarxes

Involucrar al
nostre alumnat
en equips
transversals
d’àmbit esportiu.

Millorar en l’ús de
les TIC a les aules

Impulsar
actuacions de
reforç escolar en
espais no formals i
extraescolars, de
forma coordinada
entre els estudis
d'ESO i de FP

Impulsar la
formació
complementària i
d'ampliació per
l'alumnat de
Formació
Professional

1 Millorar els
resultats
educatius

2 Millorar la
cohesió social

Augmentar el
nombre d’activitats
pràctiques a les
aules
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Al respecte de les línies estratègiques referides a la millora dels resultats educatius,
podem dir:
a) S’estan fent intents en la modificació de les estratègies pedagògiques dins les
aules. Els canvis digitals estan centrats a 1r i 2n de l’ESO, amb la intenció de ferlos extensius a tot el centre en un termini de dos anys. S’han introduït tauletes i
materials digitals. S’han programat treballs per projectes, de forma que cada
professor té l’objectiu de programar un projecte a cada trimestre, vinculant-se com
a mínim dos professors de dos assignatures en cada un dels casos. S’han intentat
introduir les tècniques de comunitats d’aprenentatge (tertúlies literàries dialògiques
i grups interactius), en aquest cas sense èxit. S’estan introduint, tímidament,
processos de gamificació. S’han realitzat formacions específiques en comunitats
d’aprenentatge, ús de tauletes a l’aula, treball per projectes, programació d’aules en
llengua anglesa. S’havien fet formacions sobre treball cooperatiu en anteriors
quadriennis. A més, i específicament a la FP, s’han aplicat situacions
d’Aprenentatge i Servei, vinculades amb el nostre entorn. En el cas de la formació,
no estem mesurant la transferència. Entenc que cal aprofundir en la mateixa línia.
b) S’han modificat les estructures organitzatives de les aules, passant de grups
heterogenis a grups homogenis, ja a 1r i 2n d’ESO. S’ha intentat concentrar el
professorat que entra a 1r i 2n, però amb èxit desigual. Les diferents atencions són
heterogènies, amb excepció de lers àrees de llengües estrangeres i matemàtiques.
En el primer dels casos, la divisió d’alumnat es realitza en funció de la tasca a
realitzar (speaking, listening, grammar). En el segon, són grups homogenis de
nivell, en format de grups flexibles. Cal acabar de completar el disseny en tot el
centre
c) S’ha modificat la documentació interna, de forma més o menys continuada.
Diverses modificacions de les NOFC, la Carta de Serveis, modificació de la missió i
la visió, modificació i integració del manual de servei... Ha de formar part de la feina
anual de la institució
d) S’ha millorat l’usabillitat de les TIC a partir de les noves infraestructures
informàtiques. La wifi mostra estabilitat. No és així encara amb els equipaments
fixes. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO tenen dispositiu propi, amb llibres de text
incorporats, en una estratègia global. S’ha concentrat el nombre d’editorials, però
no de forma absoluta. S’usa de forma més estructurades els recursos
d’EDUCAMOS. Ha de seguir essent una línia estratègica prioritària.
e) S’han augmentat les activitats pràctiques a les aules. Per una banda, a 1r i 2n
d’ESO es realitzen, de forma estructurada, tot un seguit de petits projectes, des de
totes les àrees. A la FP, s’ha implantat de forma general la FP Dual. També han
augmentat les activitats d’Aprenentatge i Servei.
Al respecte de les línies estratègiques per millorar la cohesió social, podem dir:
a) Es va fer una proposta per a la millora d’incentius per l’alumnat, que no va
arribar a properar. En l’actualitat s’està promovent una línia d’incentius mitjançant la
gamificació, però encara no estem més que a una fase inicial.
b) No hem aconseguir involucrar al nostre alumnat en jocs de participació
transversal.
c) En quant a l’ús social dels espais i l’aprofitament de l’entorn, durant aquests anys
hem tingut activitats organitzades a les hores de pati a càrrec d’una empresa
d’animació, que provenia dels nostres alumnes d’ASCT. Aquest darrer any
l’empresa ha tancat, i nosaltres ens hem quedat sense aquest recurs. Per altra
banda, aquesta mateixa empresa organitzava tot un seguit d’activitats
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extraescolars, conjuntament amb la nostra associació esportiva escolar (AEE).
Aquest any només l’AEE ha organitzat activitats. Finalment, durant un any hem
tingut iniciativa de patis oberts, però la baixa assistència ha recomanat tancar
l’oferta. Caldrà seguir insistint en aquesta línia. Aquesta iniciativa està imbricada
amb les de reforç escolar entre estudis ESO/FP.

En quant a les línies estratègiques per millorar la confiança dels grups d’interès,
a) S’ha millorat la gestió del sistema de qualitat. S’han organitzat grups de millora, tot i
que la seva estructura documental ha estat dèbil. No hi ha però, canvi en el sistema
de reunions. Únicament s’ha implementat, també de forma dèbil, el Consell de
Direcció.
b) La Formació Professional s’ha organitzat a l’entorn de la proposta de FP Dual.
Igualment, s’ha incrementat de forma molt important el servei a empreses,
mitjançant assessorament, reconeixement i puntualment amb formació per a
l’empresa. S’han signat una vintena de convenis, entre CEB i empreses, amb
activitats del centre, sense comptar les activitats de FCT.
c) S’ha treballat en profunditat en difusió. Es fan campanyes específiques de difusió
per a l’ESO/Batxillerat i la FP. S’ha millorat significativament la web, i les nostres
xarxes socials (facebook i twitter). S’ha treballat per introduir a les escoles de la
zona en una única xarxa de difusió, en col·laboració amb la xarxa 0-18 de la zona.
No s’ha aconseguit, però, implicar de forma significativa al nostre alumnat de FP en
les nostres xarxes socials.
d) Tos els nostres cicles formatius tenen una formació específica complementària
aprofitant els viatges d’estudis.
e) Vàrem aconseguir vincular-nos més fortament amb Coves gràcies a l’impuls de les
comunitats d’aprenentatge. El fracàs de la implantació al centre d’aquesta
tecnologia ha fet inútil aquest esforç
En quant a les línies estratègiques per a millorar el projecte esportiu del centre,
a) S’ha implementat de forma completa el Projecte Pedagògic Propi vinculat a l’àmbit
esportiu, que està en ple funcionament en l’actualitat.
b) Hem mantingut els nostres contactes amb clubs i federacions. Els clubs amb els
que col·laborem en el programa d’esport federat signen la documentació
corresponent. NO podem dir, però, que l’augment en quant a nombre hagi estat
significatiu.
c) No s’ha treballat, finalment, per involucrar al nostre alumnat en equips transversals
d’àmbit esportiu.
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3.2. Línies estratègiques 2016-2020.
De l’anàlisi de situació, realitzat amb els DAFOs parcials, i l’avaluació al respecte del
seguiment de línies estratègiques del quadrienni 2012-16, podem marcar les línies
estratègiques 2016-2020. Marco les línies de continuïtat.
Objectius MAPA ESTRATÈGIC 2016-2020
Institut Ferran Tallada

3 Millorar la
confiança dels
grups d'interès

4 Millorar el
projecte
esportiu del
centre

Millorar la difusió
del projecte del
centre, les seves
activitats, en
l’entorn i les
xarxes. Participar
en premis i
concursos.
CONTINUITAT

Vincular el nostre
projecte a oferta
professional.

Incloure una
estratègia TIC-TAC
per l’ús dins les
aules amb
l’alumnat. Millora
estructuració
serveis
CONTINUITAT

Impulsar
actuacions de
reforç escolar en
espais no formals i
extraescolars, de
forma coordinada
entre els estudis
d'ESO i de FP.
APS.
CONTINUITAT

Aprofundir en una
Formació
Professional
adreçada a client,
FP Dual i FP
Innova. Serveis a
empreses

Augmentar la
nostra connexió
amb clubs i
federacions.
CONTINUITAT

Continuar la política
de formació del
professorat pròpia.
CONTINUITAT

Aprofitar el nostre
entorn físic en
horaris de descans
escolar, i en l’ús
social dels espais
CONTINUITAT

Motivació
professorat.
Formació. Presa
de decisions.
Equips de treball.

Millora
infraestructures

1 Millorar els
resultats
educatius

2 Millorar la
cohesió social

Modificar les
estratègies
pedagògiques dins
les aules, estudiant
processos de
gamificació, de
treball per projectes,
ABP, APS.
Augmentar el
nombre d’activitats
pràctiques a les
aules.
CONTINUITAT
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Internacionalitzar.

Col·laboració
buscada per part
de les famílies i les
associacions de
l’entorn

P4C Ferran Tallada 2016-2020

Impulsar la
formació
complementària i
d'ampliació per
l'alumnat de
Formació
Professional
CONTINUITAT

Continuar en la
implementació
del Projecte
pedagògic propi
vinculat a l'àmbit
esportiu, amb
esports
minoritaris.
Diferenciar-nos,
perfil propi.
CONTINUITAT

Modificacions de
l'estructura
organitzativa i del
treball en equip.
Millora en el nostre
sistema de qualitat

Millora
organitzativa dels
grups amb
esports al matí
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4. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL. ORGANIGRAMA
Per a l'assoliment dels objectius plantejats, cal un lleu ajust de la estructura institucional, i
de les seves funcions.
4.1. Equip Directiu. Equilibri institucional
El creixement dels darrers anys en la nostra Formació Professional fa necessari un ajust
de les estructures de l'equip directiu, que faciliti un repartiment de tasques més equitatiu.
En conseqüència, l'àmbit d'ESO i Batxillerat estarà regit des d'una subdirecció de ESO i
Batxillerat, formada per dos persones, subdirecció i direcció d'estudis. L'àmbit de la
Formació Professional estarà regit des d'una subdirecció de FP, formada per dos
persones, Director i Cap d'Estudis.
L'àmbit de suport es regirà des de la Secretaria-Administració. Resulta evident que serien
necessàries dos persones pels dos subàmbits, cosa per la qual caldrà buscar amb ajuts
puntuals d'empreses externes (informàtica, per exemple).
4. 2. Objectius fonamentals: millora resultats acadèmics
El control i seguiment de l'objectiu estratègic de millora de resultats acadèmics quedarà
reservat per al Director del Centre.
4.3. Difusió, impuls cooperativa, recursos externs, centres de primària, xarxa de
clubs i empreses, impuls de la qualitat.
El desenvolupament i coordinació d'aquests àmbits, queda reservat per al Director del
Centre.
4.4. Qualitat.
La coordinació de qualitat té funcionament autònom, amb funcions tècniques i de control;
orgànicament depèn en forma de staff del director.
4.5. Àmbit ensenyament-aprenentatge. Planificació
Històricament, la coordinació dels departaments mitjançant el nostre Consell Docent, és
una característica del nostre institut. Aquesta ha de continuar amb les funcions de
planificació i control de les activitats d'ensenyament-aprenentatge.
Seguint els objectius plantejats pel present curs, aquesta estructura ha de servir, sobretot,
per dibuixar les propostes que han de convertir-se en el nou projecte educatiu, amb
normes i programacions incloses. La coordinació d'aquest àmbit correspon a la
subdirecció d'ESO i Batxillerat i a la Direcció del Centre en l'àmbit de la FP.
Els caps de departament i els mateixos departaments depenen del Consell Docent.
4.6. Àmbit ensenyament-aprenentatge. Execució
Històricament, la coordinació dels equips docents es realitza en aquest òrgan, que també
és una característica de la gestió del centre. Les direccions d'estudis dirigiran els
processos.
P4C Ferran Tallada 2016-2020

Página 18

Les coordinacions de nivell, els equips docents, la coordinació d'activitats i serveis, i tot
l'àmbit d'orientació i psicopedagogia depenen d'aquesta estructura.
4.7. Consell de Direcció
El formaran les persones que composen els dos consells de l'àmbit d'ensenyamentaprenentatge. Té caràcter consultiu, i d'intercanvi d'informació dels diferents projectes en
marxa.
4.8. Claustre de professors
Les grans decisions d'ensenyament-aprenentatge, com és preceptiu, pasaran per
aprovació d'aquest òrgan.
4.9. Consell Escolar.
Les grans decisions de tot el centre pasaran per aquest òrgan, que exercirà també les
funcions de control
4.10. Àmbit de Suport.
Secretaria, Consergeria, Riscos Laborals, Informàtica, Manteniment, Administració
Econòmica, estan dins l'àrea de secretaria-administració. Cal dibuixar la millor forma de
coordinar les diferents parts d'aquest conglomerat.
4.11. Organigrama
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5.- PLANIFICACIÓ 2016-2017.
5.1.- Sobre la millora dels resultats acadèmics
2016-17
2017-18
Millora
-Nou Projecte
-Canvi mobiliari
estratègies
Educatiu
sala actes:
pedagògiques
-Augment
treball per
miniprojectes
projectes
ESO.
-Vinculació a
-Augment APS
xarxes externes
FP
per a realització
-Programacions projectes
d’aula
-Aula
matemàtiques.
-Treball per
competències
Estratègies TIC -Increment
-Tota l’ESO amb
llibres digitals
dispositius
-Inici elaboració digitals
materials digitals -Increment
propis
materials digitals
-Plataforma
propis
pròpia de
-Adequació
formació digital infraestructures
-Adequació
aules
infraestructures
aules
Internacionalit.
-Carta ECHE
-Increment
-Sol.licituds per dispositius
a programes
internacionals:
internacionals
intercanvis
-Estudi
(ESO) i
possibilitats
pràctiques (FP)
batxillerat

Formació
professorat

-Formació en
projectes, APS i
gamificació
-Formació en
cultura digital
per a l’educació

-Formació en
projectes, ABP i
gamificació
-Formació en
cultura digital
per a l’educació

2018-19
-Canvi mobiliari
-Increment
xarxes externes
per a projectes

2019-20
-Canvi aulari
- Nou PE en
marxa

- Tot el centre
-Increment
amb dispositius materials digitals
digitals
propis
-Increment
materials digitals
propis
-Adequació
infraestructures
aules

- Dispositius
internacionals
per a batxillerat
-Increment
dispositius
internacionals:
intercanvis
(ESO) i
pràctiques (FP
-Formació en
projectes i
gamificació
-Formació en
cultura digital
per a l’educació

-Formació en
projectes i
gamificació
-Formació en
cultura digital
per a l’educació

En el que fa referència a la millora de resultats, es realitzarà el canvi del nostre manual
d’indicadors, per adequar-lo a la mesura dels objectius. En l’actualitat, dins el nostre
manual d’indicadors, és InC1_9. Els valors de graduació han de millorar en un 15%. Cal
una millora en els valors AVAC, del 75% al 100%. Cal mantenir la satisfacció en els índex
actuals
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ç
5.2. Sobre la millora de la cohesió social
2016-17
2017-18
Reforç escolar, -Pla menjador
-APS FP a
extraescolars, escolar
l’ESO.
col·laboració
-Monitoratge
Increment
ESO-FP
patis
-Monitoratge a
-Increment
NOFC i carta de
extraescolars
serveis
mates i anglès -Estructura
extraescolars a
juny
Entorn físic, ús -Manteniment
- Increment
social
activitats
activitats
esportives
esportives
-Col·laboració
-Recollida
-Famílies a les
famílies i
informació de
aules, en
associacions
col·laboració
activitats de
-Acords amb
amb les famílies grups
entitats per
-Pla de
interactius
APS- projectes revitalització de -Impuls
-Exposició a les l’ampa
col·laboració
famílies dels
-Increment
entre diverses
diferents
acords entitats ampas de la
projectes
de la zona
zona
-Exposició de
-Increment
treballs de
acords entitats
projectes a
de la zona
famílies en nofc -Acords entitats
per projectes a
nofc

2018-19
-APS FP a l’ESO.
Consolidació.
Programa a carta
serveis i nofc
-Consolidació
sistema i oferta
extraescolars

2019-20
-Organització ús
patis i espais
extraescolars a
nofc

-Manteniment
activitats
esportives
- Famílies a les
activitats d’aula
en projectes
-Col·laboració
famílies a les
aules en nofc
-Pla de
col·laboració amb
entitats a nofc i
carta de serveis

- Increment
activitats
esportives
-Pla de
col·laboració amb
ampa a nofc

En el que fa referència a la cohesió social, s’analitzaran les dades de fidelització de forma
clara. No hi ha referents per a aquest anàlisi en aquest moment. Igualment les enquestes
de satisfacció analitzaran de forma separada les activitats de pati, i totes les activitats
d’aquests. L’objectiu és que els resultats siguin els mateixos que el de la satisfacció global
del centre. Les entitats i famílies que col·laborin rebran un qüestionari de satisfacció.
L’objectiu és mantenir els índex de satisfacció al mateix nivell que la satisfacció global del
centre
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5.3. Sobre la millora de confiança de grups d’interès
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
Millora de difusió -Introducció de
-Treballs a l’aula -Butlletins web
treballs a l’aula amb 5 escoles
per entitats
amb 3 escoles
de la zona
-Inversió en
de la zona
-Treballs a les
pantalles de
-Modificació
aules de
difusió per
PEC. Publicació. primària, a carta passadissos
Difusió a tutors i de serveis i nofc
direccions de
-Publicació carta
primària
de serveis per
-Introducció
centres de
canal linkedin
primària, de
forma
disgregada
-Oferta serveis
escoles primària
Fp a client
Motivació
Formació
complementària
Modificació
estructura
organitzativa
Indicadors
-Canal web. Matricula fp: Augment 10%/anual
-Satisfacció empreses QBID
-Satisfacció. Equip humà InS4_2 i general de centre InE2_3. Mantenir
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.

Millora projecte
esportiu
Indicadors

2012-13
2013-14
-Implantació Projecte didàctic

2014-15
2015-16
Valoració
Renovació
projecte didàctic projecte didàctic

-Augment xarxa esportiva
Nombre alumnat esportista. Augment 5%/anual
Nombre alumnat projecte didàctic. No perdre més d’un 10%/any
Nombre d’acords i centres en xarxa. Mín 10 any
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