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Este documento está redactado en catalán. Si desea traducirlo al
castellano, siga estos pasos:
1. Descargue este documento.
2. Entre en este enlace.
3. Seleccione el documento que ha descargado.
4. Tradúzcalo al castellano.
_____________________________________________________
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Qualitat del programa formatiu
Responsables
de tasques

Coordinació Pedagògica
Secretaria

Responsable de
Cap d’Estudis
seguiment

Origen

Acció de Millora

Temporització

Objectius

Control de la Coordinació
Pedagògica
Revisió organigrama del centre
Adjudicació de tasques i
responsabilitats

Juliol 2021

Millorar l'eficàcia en la
realització de tasques
sense duplicar o trepitjar
feines

Normativa del
TFG

Revisió i actualització

Revisió anual
Actualment en
procés
Finalització
setembre 2021

Facilitar als alumnes la
realització del TFG sense
perdre qualitat i agilitzar la
finalització de la titulació

Captació
d’alumnat

Revisió de les tasques del cap
de comunicació. Canviar el
nom d'alguna assignatura per
fer-la més atractiva

Seguiment anual
Inici curs 2021-22

Augmentar el nombre de
inscripcions

Coordinació
docent
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Pertinència de la informació pública
Responsables
de tasques

Secretaria

Responsable de
Director
seguiment

Origen

Acció de Millora

Temporització

Objectius

Actualització i publicació

Modificació
anual
Octubre 2021

Millorar l'eficàcia en la
realització de tasques
sense duplicar o trepitjar
feines

Pla d’obertura
(COVID-19)

Creació i publicació

Revisió anual
Juliol 2021

Tenir cura de les mesures
de prevenció derivades de
l’estat actual de la
pandèmia

Web

Millorar la seva visibilitat

Revisió
permanent

Millorar la seva visibilitat

Beques

Ampliar l’oferta

Maig 2022

Augmentar la dotació de
beques als alumnes

Documents del
centre
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Eficàcia del SGIQ
Responsables
de tasques

Comissió de Qualitat

Responsable de
Cap d’Estudis
seguiment

Origen
SGIQ

Indicadors

Acció de Millora
Seguiment, anàlisi i registre
Millorar els sistema de
recollida de dades
Actualització i publicació

Objectius

Temporització
Seguiment i
actualització
permanent

Millorar la gestió del

Modificació
anual
Octubre 2021

Garantir major nombre de

centre

respostes i de dades per
part dels grups d’interès
Fer un pla de millora més

PAMQ

Redissenyar-lo pel curs vinent

Seguiment anual
Juny 2021

eficaç, que serveixi per
l’anàlisi posterior dels
objectius assolits i
pendents d’assoliment
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Adequació del professorat al programa formatiu
Responsables
de tasques

Equip Directiu
Coordinació Pedagògica

Responsable de
Cap d’Estudis
seguiment

Origen

Acció de Millora

Temporització

Objectius
Millorar el suport al
professorat i el

Accions de

Reunions i sessions

coordinació

d’avaluació per departaments

Tot els curs

compromís del
professorat amb la
filosofia i objectius de la
institució

Guia del
professorat

Augmentar i millorar

Revisió i actualització.
Afegir el control de l’avaluació

Revisió anual
Setembre 2021

informació sobre metes,
objectius i actualització
de normatives del centre
Millora el control del

Memòries

Millorar el formulari: exigència
de rigor i presentació

Revisió anual
Juliol 2021

professorat respecte
l’aplicació del programa
formatiu

Feedback

Millora de la seva visibilitat i

professorat

resposta

Revisió anual
Maig 2022

Assolir millors indicadors
al respecte
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Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Responsables
de tasques

Direcció
Coordinació Pedagògica
Secretaria

Responsable
de seguiment

Cap d’Estudis
Cap del Departament de cultura, pedagogia i desenvolupament

Origen

Acció de Millora

Objectius

Temporització

Millorar la resolució de
conflictes

PAT

Revisió
permanent
Modificació
anual

Revisió i actualització

Enfortir les relacions entre
l’alumnat i el professorat
Consolidar el PAT com a
eina de control del
feedback de l’alumnat
Optimitzar la comunicació i
transparència sobre les

Guia de
l’estudiant

Revisió anual
Setembre 2021

Revisió i actualització

normatives del programa
formatiu i del centre, així
com els compromisos ODS
4
Consolidar la tasca del
Consell Escolar com a

Consell
Escolar

Revisió bianual
Novembre 2022

Renovació

comunicador i mediador
dels grups d’interès i de les
seves necessitats i
demandes

Projecte de
convivència
Punt Lila

Revisió i actualització
Creació per abastir la situació
del moment actual

Revisió anual
Octubre 2021

Millorar els compromisos

Revisió
permanent

Promoure polítiques

ODS 4

d'igualtat
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Continuar el seguiment
d’accions i reunions al
respecte
Crear un espai de

Alumni

Creació i afegir una pestanya
web

Actualment en
procés
Finalització
octubre 2021

cooperació entre els
diferents grups d’interès
pel seguiment,
acompanyament i
promoció d’activitats
culturals i laborals
Oferir oportunitats de
cooperació amb les

Tutories Post-

Nova proposta de suport a

Titulació

l’estudiant

Revisió anual
Novembre 2021

activitats del centre i
seguiment,
acompanyament i
promoció laboral del posttitulats

Manteniment

Revisió del material i
propostes per accelerar,
millorar i/o facilitar el seu ús

Seguiment
permanent

Garantir recursos de
qualitat per a dur a terme
les tasques formatives
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Qualitat dels resultats dels programes formatius
Responsables
de tasques

Direcció
Coordinació Pedagògica
Secretaria

Responsable
de seguiment

Cap d’Estudis

Origen

Mobilitat

Avaluació

Acció de Millora
Presentació i seguiment del
procés de la Carta Erasmus

Seguiment del control
d’avaluació

Objectius

Temporització
Actualment en
procés
Finalització
Octubre 2021

Obtenir de la Carta Erasmus
de l’Espai Europeu
d’Educació Superior

Control
permanent

Garantir una avaluació el
més justa i acurada
possible, controlant que es
dugui a terme l’avaluació
continuada i es faci ús
d’eines com la coavaluació i
la autoavaluació que
assegurin el seguiment
d’una actitud compromesa i
cooperativa per part de
l’alumnat i el professorat en
el procés d’ensenyamentaprenentatge.

Revisió anual
Abril 2022

Obtenir millors indicadors al
respecte

Millora de la seva visibilitat
Feedback
alumnat

Revisió de formularis i sistema
de aplicació
Revisió de continguts i

Assegurar uns continguts

creació de bandes temàtiques

adients a la filosofia del

Assignatures

per tal de, mitjançant les

centre i

de Band i

demandes de l’alumnat i el

Improvisació

professorat, millorar el

qualitat dels resultats de

rendiment i qualitat dels

l’aprenentatge

Juliol 2021

millorar el rendiment i

resultats de l’aprenentatge
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Insistir dins l’assignatura en
l’avaluació i coavaluació
dels hàbits de cooperació i
responsabilitat

Assignatura 2n
instrument

Garantir la sostenibilitat i

Revisió de l’oferta per tal
d’adequar-se a la realitat del

Juliol 2021

centre

equitat de l’assignatura i
oferir un ensenyament
eficaç i competitiu
Fomentar la creació de dos

Assignatures

Re-definició per a garantir la

optatives

sostenibilitat de les mateixes

Juliol 2021

itineraris formatius:
producció musical i
pedagogia
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