
PGA - Memòria

Curs acadèmic: 2021 - 2022

CONSERVATORI DE MÚSICA I DANSA  D'EIVISSA I FORMENTERA "CATALINA BUFÍ"

A. Aquest document serveix per sis coses:
1. Per a la PGA d'aquest curs.
2. Per a la Memòria final d'aquest curs.
3. Per a la PGA-Memòria del curs vinent. Per això s'ha de preparar el document per l'any vinent i anar al menú Centre --> 
Canviar de curs acadèmic.
4. Per a fer el seguiment dels Objectius de Resultat.
5. Per a fer el seguiment dels Objectius Estratègics.
6. Per a fer el seguiment de les Altres Accions de Millora.

B. Important:
1. Les pestanyes de color groc permeten introduir informació.
2. Les pestanyes de color vermell no permeten escriure-hi.
3. Les columnes rosades no s'han de modificar, el seu valor és fixe o s'importa d'un altre document.
4. Només s'han d'omplir les cel·les pertinents, no es pot modificar cap nom (ni de columnes, ni de pestanyes, etc.), ni es poden 
eliminar/afegir files o columnes. En tot cas, s'han d'amagar!

C. Desar el document:
1. Després de fer la còpia, s'obrirà automàticament.
2. Posar el nom que vulgueu, es recomana "PGA - Memòria".
3. Llavors, guardar-la, pitjant la carpeta que apareix a la dreta del nom, pitjar "Moure" i elegir el lloc on la vulgueu arxivar.

D. Permisos:
1. Posar els correus (a partir de la columna D13 de la pestanya b) de les persones que tindran accés d'escriptura al document (Els 
permisos de les pestanyes 1, 2, ..n. S'han de posar a la columna C13).
2. Si es vol protegir tot el document excepte les cel·les on s'ha d'escriure, s'ha d'anar al menú Centre --> Seguretat --> Protegir 
Document. Així només l'usuari actual i el de la llista anterior hi podran escriure.
3. Si es vol desprotegir el document, s'ha d'anar al menú Centre --> Seguretat --> Desprotegir document i PMC.
4. Si es vol compartir amb la resta del claustre Comparteix --> Posar el correu/grup a l'apartat Persones i seleccionar Pot 
visualitzar.
5. L'opció del menú Centre --> Seguretat --> Protegeix PMC, és específica per a l'equip de Millora de la Conselleria.
6. Els permisos dels fulls numerats com a 1, 2, ..,n. S'han de posar a partir de la columna C15 de la pestanya b i s'han de referir 
als equips de feina corresponents.

E. Pestanyes 1, 2, ..n 
1. Introduir els equip de feina (a partir de la columna B13 de la pestanya b) i el seu correu (a partir de la columna C13 de la 
mateixa petanya)
2. Crear les pestanyes dels equips de feina, anar al menú Centre --> Plans de Feina --> Crear Plans de Feina. Com sempre, la 
primera vegada vos demanarà autorització, acceptar-la, elegir el vostre propi correu i vos ho anirà creant! Al mateix temps, anirà 
actualitzant els índex de les pestanyes Índex i I. 
3. Si es volen eliminar les pestanyes creades en el punt anterior, anar al menú Centre --> Plans de Feina --> Eliminar Plans de 
Feina. Això també esborrarà els índex creats en el punt anterior.

F. Vinculacions:
1. Aquest document està vinculat als següents documents:
   - "Sistemàtica", pestanya 5.
   - "Eina d'Autoavaluació", pestanya 2.
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Índex Menú

Pestanya Contingut Descripció

a Manual d'ús per a l'elaboració de la 
Reflexió Estratègica (RE) En aquest full es troben les instruccions per omplir i utilitzar aquest llibre.

b Configuració En aquest full es troben totes les configuracions que es poden utilitzar en les diferents pestanyes.

I Índex PGA - Memòria En aquest full es troba l'índex de la PGA - Memòria d'aquest curs. S'han de posar els enllaços 
corresponents.

II Definició i seguiment dels Objectius de 
Resultat En aquest full s'han de definir els Objectius de Resultat (OR) i fer-ne el seu seguiment.

III Definició i seguiment dels Objectius 
Estratègics En aquest full s'han de definir els Objectius Estratègics (OE) i fer-ne el seu seguiment.

IV Definició i seguiment d'Altres Accions 
de Millora En aquest full s'han de definir/importar les Altres Accions de Millorca (AAM) i fer-ne el seu seguiment.

V
PGA (delegar Objectius i Altres Accions 
de Millora) i Memòria (resum dels 
equips de feina)

En aquest full s'han de delegar les responsabilitats, per tal d'aconseguir els Objectius i de dur a terme 
les Altres Accions de Millora (AAM), entre els diferents equips de feina. També permet fer un recull de 
tota la feina, valoracions i propostes dels diferents equips.

VI Plantilla dels plans de treball de l'equip 
de feina:

Aquest full és el model de document que tindrà cada equip de feina per a fer el seguiment de les 
tasques que l'equip directiu li ha encomanat.

1 1 Pla de treball equip de feina: Equip 
directiu Aquest full és el pla de treball de l'equip de feina: Equip directiu

2 2 Pla de treball equip de feina: CCP Aquest full és el pla de treball de l'equip de feina: CCP

3 3 Pla de treball equip de feina: 
Professorat Aula Extensió Formentera

Aquest full és el pla de treball de l'equip de feina: Professorat Aula Extensió 
Formentera

4 4 Pla de treball equip de feina: 
Departament Corda Aquest full és el pla de treball de l'equip de feina: Departament Corda

5 5 Pla de treball equip de feina: 
Departament Dansa Aquest full és el pla de treball de l'equip de feina: Departament Dansa

6 6 Pla de treball equip de feina: 
Departament Piano Aquest full és el pla de treball de l'equip de feina: Departament Piano

7 7 Pla de treball equip de feina: 
Departament Teòriques Aquest full és el pla de treball de l'equip de feina: Departament Teòriques
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Índex Menú

Pestanya Contingut Descripció

8 8 Pla de treball equip de feina: 
Departament Vent-Percussió Aquest full és el pla de treball de l'equip de feina: Departament Vent-Percussió

#gid=1352944315
#gid=258892684


Configuracions Menú

2n pas de la PGA - Memòria:
1. Omplir la següent informació de forma manual:
    1.1. En la Cel·la C7, indicar l'any d'inici del Pla Estratègic.
    1.2. En la Cel·la C9, copiar l'URL del document Sistemàtica.
    1.3. En la Cel·la C10, copiar l'URL del document Eina d'Autoavaluació. 
    1.4. En el rang B13:C67, indicar els equips de feina i els seus permisos (mitjançant els correus individuals o per grups. Si hi ha més d'un correu, s'han de separar amb una coma!).
    1.5. En el rang D13:D67, indicar els correus de les persones que han de tenir permís d'escriptura al document.
    1.6. En el rang E13:E67, actualitzar la llista de possibles Origen d'accions de millora.   
    1.7. Si s'ha posat l'url del punt 1.2, llavors, en el rang B71:D222, apareixeran les Propostes de millora de la sistemàtica i s'haurà d'indicar el tipus (Objectiu / Acció).
    1.8. Si s'ha posat l'url del punt 1.3, llavors, en el rang E71:F222, trobareu les Properes accions previstes i recomanacions de l'eina d'Autoavaluació. No s'ha de modificar res.

Any d'inici del Pla Estratègic 2020

URL Sistemàtica

URL Eina d'Autoavaluació

Eina d'autoavaluació i sistemàtica

Equips de feina Correus 
dels equips de feina

Permisos
per editar el document Origen accions de millora

1 Equip directiu

director@ceif.info,capdestudis@ceif.
info,capdestudisadjunt@ceif.info,
capdestudisadjuntformentera@ceif.
info,secretaria@ceif.info director@ceif.info Memòria Final any anterior

2 CCP

director@ceif.info,capdestudis@ceif.
info,capdestudisadjunt@ceif.info,
capdestudisadjuntformentera@ceif.
info,secretaria@ceif.info,
ssilvestre@ceif.info,amcontesti@ceif.
info,faledo@ceif.info,avillalonga@ceif.
info,mjperete@ceif.info,jguinot@ceif.
info,dmartinez@ceif.info capdestudis@ceif.info Instruccions principi de curs

3 Professorat Aula Extensió Formentera

capdestudisadjuntformentera@ceif.
info,amarquez@ceif.info,
amconde@ceif.info,jjestal@ceif.info,
mclluch@ceif.info,tluis@ceif.info,
evicente@ceif.info administradorceif@ceif.info Autoavaluació del centre

4 Departament Corda

ssilvestre@ceif.info,dgomez@ceif.info,
amconde@ceif.info,capdestudis@ceif.
info,jperez@ceif.info,
emarigomez@ceif.info,mperez@ceif.
info,fjtur@ceif.info,aserrano@ceif.info,
tluis@ceif.info taledo@ceif.info SQR

#gid=1352944315
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5

Departament Dansa

mnportas@ceif.info,
capdestudisadjunt@ceif.info,
etorres@ceif.info,amcontesti@ceif.
info,jvicent@ceif.info

Sistemàtica

6 Departament Piano

mjperete@ceif.info,stur@ceif.info,
mnboned@ceif.info,ibartolome@ceif.
info,amarquez@ceif.info,
evicente@ceif.info Propostes Famílies

7

Departament Teòriques

avillalonga@ceif.info,ocalatayud@ceif.
info,ctbou@ceif.info,faledo@ceif.info,
lmogino@ceif.info,jmiquel@ceif.info,
gsanz@ceif.info,mclluch@ceif.info Propostes Alumnes

8

Departament Vent-Percussió

jguinot@ceif.info,director@ceif.info,
adomingo@ceif.info,rfbarbera@ceif.
info,jmanuel@ceif.info,
dmartinez@ceif.info,drodriguez@ceif.
info,taledo@ceif.info,secretaria@ceif.
info,aqueralt@ceif.info,
asamblas@ceif.info,cfuente@ceif.info,
fjmartinez@ceif.info,
capdestudisadjuntformentera@ceif.
info Proves de diagnòstic

9 Altres

Configuracions

Sistemàtica Eina d'autoavaluació

Procés d'on ve Proposta de millora Tipus Àmbit de l'eina d'autoavaluació Properes accions previstes i recomanacions

1
2
3
4
5
6

#rangeid=1502656368


Manual d'ús per a l'elaboració de la PGA-Memòria Menú

Pestanya Passes Instruccions

Portada Centre i data

1r pas de la PGA - Memòria:
1. Cel·la G2, inserir el logo del centre.
2. Cel·la E4, indicar el curs acadèmic.
3. Cel·la B6, indicar el nom del centre.

Índex índex de l'eina No escriure ni modificar res
a Manual d'ús d'aquesta eina No escriure ni modificar res

b Configuracions 
2n pas de la PGA - Memòria:
1. Llegir les instruccions i omplir la informació que ens demana. Les columnes rosades són inserides automàticament, no s'ha d'escriure res.
2. Si tenim Sistemàtica i/o Eina d'Autoavaluació, posar URL i anirà agafant tota la informació.

I Índex PGA - Memòria
3r pas de la PGA - Memòria:
1. Afegir els enllaços als documents / directoris necessaris per a completar aquest document. Pensau a posar els permisos pertinents perquè tothom que 
tingui l'enllaç ho pugui veure.

II Definició i seguiment dels Objectius de 
Resultat / Resultats Clau

4t pas de la PGA - Memòria:
1. Aquesta pestanya s'ha d'omplir manualment:
   1.1. Definició d'Objectius: la primera vegada s'han de posar els Objectius de Resultat, amb el seu indicador, la meta (si un Objectiu té més d'un 
indicador, el repetirem a la línia contígua), (-) si és en negatiu i els valors dels darrers anys.
   1.2. Posada a punt: a prinicipi de curs acadèmic, s'ha de posar la meta per aquest any.
   1.3. Seguiment i Memòria: a final de cada curs acadèmic s'ha d'omplir la part de color verd del curs acadèmic corresponent.
2. Visualització de Tendències i Resultats: segons els valors posats en les columnes de resultats, apareixeran els següents colors: 
    Blanc: No hi ha objectiu o no s'ha posat meta. Verd: S'ha aconseguit l'objectiu. Groc: Pendent de valorar els resultats. Vermell: No s'ha aconseguit.

III Definició i seguiment dels Objectius 
Estratègics

5è pas de la PGA - Memòria:
1. Aquesta pestanya s'ha d'omplir manualment:
   1.1. Definició d'Objectius: la primera vegada s'han de posar els Objectius de Resultat, amb el seu indicador, la meta (si un Objectiu té més d'un 
indicador, el repetirem a la línia contígua), (-) si és en negatiu i els valors dels darrers anys.
   1.2. Posada a punt: a prinicipi de curs acadèmic, s'ha de posar la meta per aquest any.
   1.3. Seguiment i Memòria: a final de cada curs acadèmic s'ha d'omplir la part de color verd del curs acadèmic corresponent.
2. Visualització de Tendències i Resultats: segons els valors posats en les columnes de resultats, apareixeran els següents colors: 
    Blanc: No hi ha objectiu o no s'ha posat meta. Verd: S'ha aconseguit l'objectiu. Groc: Pendent de valorar els resultats. Vermell: No s'ha aconseguit.

IV Definició i seguiment d'Altres Accions de 
Millora

6è pas de la PGA - Memòria:
1. Aquesta pestanya es pot omplir fent una importació automàtica i/o manualment:
   1.1. Definició d'Accions de Millora: la primera vegada s'han de posar les Accions de Millora i el seu origen potser manual o pitjant l'opció del menú 
Centre --> Importar Propostes. Abans d'importar s'haurà de posar en la Pestanya b, les URL i a partir de la cel·la D71 haurem de dir si és un objectiu o 
una acció de millora.
   1.2. Posada a punt: a prinicipi de curs acadèmic, es pot posar les noves accions que es vulguin i el seu origen.
   1.3. Seguiment i Memòria: a final de cada curs acadèmic s'ha d'omplir la part de color verd i posar l'estat. 
          Tenir en compte que si l'estat és acabada, no es repartirà pel curs vinent.
2. Visualització de Resultats: segons el seu estat, apareixeran els següents colors: 
    Blanc: Acció no començada, Groc: Acció en procés, Verd: Acció acabada

#gid=1352944315


Manual d'ús per a l'elaboració de la PGA-Memòria Menú

Pestanya Passes Instruccions

V
PGA (delegar Objectius Estratègics i 
Altres Accions de Millora) i Memòria 
(resum dels equips de feina)

7è  pas de la PGA - Memòria:
1. Aquesta pestanya s'ha d'omplir automàticament:
    1.1. Importar dades: Aquesta pestanya s'omple automàticament pitjant l'opció del Menú Centre --> Importar Objectius i Accions a la pestanya V.
    1.2. Delegar Objectius i Accions als equips de feina: per a cada objectiu (B10) i acció (B105) s'han de marcar les caselles corresponents de l'equip 
de feina (G-BI). 
          A més, podeu definir les accions a desenvolupar que vulgueu que duguin a terme, a partir d'F10.
    1.3. Crear les pestanyes dels plans de treball: quan tot estigui omplert, pitjar l'opció del Menú Centre --> Crear Plans de treball. 
    1.4. Per fer la memòria: per tal de tenir un resum del treball dels equips de feina, s'ha de pitjar l'opció del menú Centre --> Plans de Feina --> 
Actualitzar Resum amb els Plans de Feina.

VI Plantilla dels plans de treball de l'equip 
de feina No escriure ni modificar res

1..n Seguiment dels Plans de treball dels 
equips de feina

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

#gid=1352944315


Programació General Anual (PGA)
i 

Memòria del Centre M
en

ú

Curs acadèmic: 2021 - 2022

CONSERVATORI DE MÚSICA I DANSA  D'EIVISSA I FORMENTERA "CATALINA BUFÍ"

Índex de contingut

1. Diagnòstic inicial

V i VI Objectius específics per al curs i el seu seguiment

Enllaços a qualque lloc Organització general del centre (Enllaç a F.3. Annex de la PGA)

4.1. Calendari i horari general del centre

4.2. Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre  (alumnat i 
professorat)

4.3. Calendari de reunions i avaluacions

4.4. Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives

4.5. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos

#gid=1352944315
https://docs.google.com/document/d/1C9neTVKBewznqGQzev2l_lW6EWlLcSWeLD8yfun0-og/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Swp41HLUkbnDi2i_XNrefezLGWGNTxYDxlYqQvUjQGM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CqFYpjBNnkEAwL8jTHCEYg_qQtMhiE4a_FTB9qTcbTg/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1Atpo5MrhNSeHHFYeVHymDoAaLk-PIeCgFalxZAq5RBo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13_Y__mhnJ1ike6XA7Po2PQpa8Yb1qUMA6hmAvccXCBs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MtW7I9iZKBUByxe4pgSyD4uOSTBBAKeGtVWYraxeO5s/edit?usp=sharing


SRC 5. Pla  per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics 
Projectes institucionals, plans del centre (Enllaç a F.4, F.5.  Annex de la PGA)
Activitats Programades
Anàlisi de resultats, informació econòmica, recursos i manteniment, documentació i 
TIC
Cartells, reculls de prensa i seguiment de les activitats realitzades

1 Equip de feina: Equip directiu

1
2 Equip de feina: CCP

Pla de treball de 
l'equip de feina: 

CCP

2

3
Equip de feina: Professorat Aula 

Extensió Formentera

Pla de treball de 
l'equip de feina: 
Professorat Aula 

Extensió 
Formentera

3

4
Equip de feina: Departament 

Corda

Pla de treball de 
l'equip de feina: 

Departament 
Corda

4

5
Equip de feina: Departament 

Dansa

Pla de treball de 
l'equip de feina: 

Departament 
Dansa

5
6

Equip de feina: Departament 
Piano

Pla de treball de 
l'equip de feina: 

Departament Piano

6

7
Equip de feina: Departament 

Teòriques

Pla de treball de 
l'equip de feina: 

Departament 
Teòriques

7

8
Equip de feina: Departament 

Vent-Percussió

Pla de treball de 
l'equip de feina: 

Departament Vent-
Percussió

https://docs.google.com/document/d/12YKoX3mew9E91KJ2zoqLyFw7HYudqfeFycvQCB9YyvE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16GVlbYKS4h6TblV_x0X0z9FpTWvl5HOcvlgqfA2TTAg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16GVlbYKS4h6TblV_x0X0z9FpTWvl5HOcvlgqfA2TTAg/edit?usp=sharing
https://es-es.facebook.com/Conservatori-Professional-de-M%C3%BAsica-i-Dansa-dEivissa-i-Formentera-337253719622829/
#gid=232348448
#gid=1554861798
#gid=2116217169
#gid=763559515
#gid=1568882831
#gid=282319500
#gid=102949905
#gid=258892684


Definició i seguiment dels Objectius de Resultat Menú

4t pas de la PGA - Memòria:
1. Aquesta pestanya s'ha d'omplir manualment:
   1.1. Definició d'Objectius: la primera vegada s'han de posar els Objectius de Resultat, amb el seu indicador, la meta (si un Objectiu té més d'un indicador, el repetirem a la línia contígua), (-) si és en negatiu i els valors dels darrers anys.
   1.2. Posada a punt: a prinicipi de curs acadèmic, s'ha de posar la meta per aquest any.
   1.3. Seguiment i Memòria: a final de cada curs acadèmic s'ha d'omplir la part de color verd del curs acadèmic corresponent.
2. Visualització de Tendències i Resultats: segons els valors posats en les columnes de resultats, apareixeran els següents colors: 
    Blanc: No hi ha objectiu o no s'ha posat meta. Verd: S'ha aconseguit l'objectiu. Groc: Pendent de valorar els resultats. Vermell: No s'ha aconseguit.
* És important no deixar cap fila buida entre objectius

Àmbit
(Rendiment acadèmic)

Objectius de Resultat Resultats de referència (anys anteriors) Curs 2020-2021 Curs 2021-2022 Curs 2022-2023 Curs 2023-2024

Objectiu Indicador Meta (-) 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Meta Resultat Observacions Propostes Meta Resultat Observacions Propostes Meta Resultat Observacions Propostes Meta Resultat Observacions Propostes

1 Promoció

Millorar el procés d’
ensenyament-aprenentatge de 
l’alumnat de llenguatge 
musical dels Ensenyaments 
Elementals (als ítems de 
dictat, ritme i entonació)

% d'alumnes que assoleixen 
les competències plantejades 85% 60% Positiu Continuar el 

treball de 
primera vista 
per 4tEE

70% Y consultar pestanya 
1 W 85% Y

2 Titulació

Millorar la transparència del 
procesos de caire pedagògic 
del centre (acció tutorial, 
seguiment i avaluació de 
l'alumnat)

% de documentació 
creada i actualitzada

70% 55% Correcte

No fer 
modificacions 
pel proper 
curs

60% Y consultar pestanya 
1 W 70% Y
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Definició i seguiment dels Objectius Estratègics Menú

5è pas de la PGA - Memòria:
1. Aquesta pestanya s'ha d'omplir manualment:
   1.1. Definició d'Objectius: la primera vegada s'han de posar els Objectius de Resultat, amb el seu indicador, la meta (si un Objectiu té més d'un indicador, el repetirem a la línia contígua), (-) si és en negatiu i els valors dels darrers anys.
   1.2. Posada a punt: a prinicipi de curs acadèmic, s'ha de posar la meta per aquest any.
   1.3. Seguiment i Memòria: a final de cada curs acadèmic s'ha d'omplir la part de color verd  del curs acadèmic corresponent.
2. Visualització de Tendències i Resultats: segons els valors posats en les columnes de resultats, apareixeran els següents colors: 
    Blanc: No hi ha objectiu o no s'ha posat meta. Verd: S'ha aconseguit l'objectiu. Groc: Pendent de valorar els resultats. Vermell: No s'ha aconseguit.
* És important no deixar cap fila buida entre objectius        

Àmbit
(Eina d'autoavaluació)

Objectius Estratègics Resultats de referència (anys anteriors) Curs 2020-2021 Curs 2021-2022 Curs 2022-2023 Curs 2023-2024

Objectiu Indicador Meta (-) 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Meta Resultat Observacions Propostes Meta Resultat Observacions Propostes Meta Resultat Observacions Propostes Meta Resultat Observacions Propostes

1 Lideratge i estratègia Millorar l’organització i 
funcionament del centre

Valoració dels usuaris 
en quant a organització i 
funcionament 80% 60% 65% En general 

positiu

Ha faltat la realització 
de més qüestionaris 
de satisfacció a 
alumnat i famílies

Acotar l'objectiu cap a 
un camp més 
específic

70% Y consultar pestanya 
1 W 80% Y

2 Recursos humans i 
materials

Utilitzar els recursos 
tecnològics en la 
dinàmica i funcionament 
del centre

% de docents que 
utilitzen les eines digitals 
proposades

70% 50% Positiu

Hem fet claustres 
pedagògics i tutorials 
per facilitar l'ús d'eines 
TIC

Continuar amb la 
implantació de 
recursos TIC en 
l'àmbit pedagògic 
(avaluació, 
seguiment...)

55% Y consultar pestanya 
1 W 70% Y

3 Lideratge i estratègia

Promocionar la 
participació, 
transparència i 
comunicació amb el 
professorat, així com 
afavorir el seu 
creixement professional i 
personal

Grau de satisfacció del 
professorat i la 
comunitat educativa

85% 50% 60% En procés Any no presencial 
quant a les reunions

El proper curs 
continuarem 
implementant els 
equips de treball per 
promocionar el treball 
colaboratiu

65% Y consultar pestanya 
1 W 85% Y

4 Relació amb l'entorn Augmentar la 
participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats 
programades i 
realitzades pels diferents 
membres de la 
comunitat educativa

80% 60% Any no presencial 

Fomentar participació 
de pares i alumnes
Creació d'una 
associació d'alumnes

65% Y consultar pestanya 
1 W 80% Y

5 Recursos humans i 
materials Adaptar els recursos 

espacials, intal·lacions i 
materials

Resultats d'enquestes 
valorant el grau de 
satisfacció del 
professorat i la 
comunitat educativa 
davant les adaptacions 
de recursos 

85% 60% 65% Correcte
El proper curs a 
Formentera hi ha 
canvi de seu 

75% Y consultar pestanya 
1 W 85% Y

6 Convivència i tutoria Millorar la participació i 
implicació de les famílies 
a la vida del centre

Resultats d'enquestes 
valorant el grau de 
satisfacció de les 
famílies 

40% 15%

Any no presencial que 
dificulta la participació 
de les famílies a la 
vida del centre

Organitzar activitats 
en base a aforaments 
i espais
Reunions amb les 
AMIPA

25% Y consultar pestanya 
1 W 40% Y

7 Planificació curricular i 
treball d'aula

Augmentar la formació 
del professorat en tots 
els àmbits.

%Participació en cursos 
de formació, claustres 
formatius impartits pel 
centre

60% 30% Positiu
S'ha implantat el 
Classroom, 
YouTube...

Continuar l'oferta 
formativa en 
competència digital

45% Y consultar pestanya 
1 W 60% Y

8
Avaluació del procés 
d'E-A i seguiment dels 
resultats

Augmentar el seguiment 
i anàlisi dels resultats 
acadèmics en tots els 
processos (Avaluació 
Inicial, Contínua, Final i 
Admissió)

%Reunions celebrades 
per analitzar resultats 
(CCP, Departaments 
didàctics i Avaluacions)

80% 20% Positiu Fomentar l'avaluació 
inicial 40% Y consultar pestanya 

1 W 80% Y

9 Recursos humans i 
materials

Fomentar la igualtat de 
gènere 15% 5% Y consultar pestanya 

1 W 15% Y

10 Relació amb l'entorn Millorar la relació amb el 
Consell de Formentera 40% 20% Y consultar pestanya 

1 W 40% Y

11 Relació amb l'entorn
Augmentar la visibilitat 
del Conservatori a l'illa i 
el nombre de alumnat

40% 20% Y consultar pestanya 
1 W 40% Y
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Definició i seguiment d'Altres Accions de Millora Menú

6è pas de la PGA - Memòria:
1. Aquesta pestanya es pot omplir fent una importació automàtica i/o manualment:
   1.1. Definició d'Accions de Millora: la primera vegada s'han de posar les Accions de Millora i el seu origen. Això es pot fer manualment o pitjant l'opció del menú Centre --> Importar Propostes a la pestanya IV. Abans 
d'importar s'haurà de posar en la Pestanya b, les URL i a partir de la cel·la D71 haurem de dir si és un objectiu o una acció de millora.
   1.2. Posada a punt: a prinicipi de curs acadèmic, es pot posar les noves accions que es vulguin i el seu origen.
   1.3. Seguiment i Memòria: a final de cada curs acadèmic s'ha d'omplir la part de color verd i posar l'estat. 
          Tenir en compte que si l'estat és acabada, no es repartirà pel curs vinent.
2. Visualització de Resultats: segons el seu estat, apareixeran els següents colors: 
    Blanc: Acció no començada, Groc: Acció en procés, Verd: Acció acabada
* És important no deixar cap fila buida entre accions

Origen Accions de Millora

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

 Observacions Propostes pel proper curs
 (Passaran a ser accions)

Autoavaluació del centre Fer seguiment de l'alumnat amb assignatures pendents i 
revisar el seu procés d'avaluació. En procés Continuació del seguiment de l'alumnat

Autoavaluació del centre Intentar implicar al professorat menys participatiu a les 
activitats complementàries. En procés Continuació de la implicació del professorat a les activitats 

complementàries

Autoavaluació del centre Fer un seguiment més especific de les activitats 
realitzades. En procés Creació de formularis d'anàlisi i satisfacció trimestral d'activitats 

realitzades

Autoavaluació del centre Intensificació d'activitats per fomentar la convivència del 
centre. En procés Continuació amb el foment d'activitats interdepartamentals

Autoavaluació del centre Intensificar l'elaboració de les normes de funcionament 
d'aula. Acabada

Autoavaluació del centre
Intensificar l'avaluació inicicial a les assignatures col"
lectives (Llenguatge Musica i d'altres assignatures 
teòriques). 

En procés Implantació de l'avaluació inicial a totes les assignatures

Autoavaluació del centre Continuar insistint en el canvi al GESTIB. Acabada

Autoavaluació del centre
Sistematitzar les faltes d'assistència mitjançant una APP 
per tal d'informar a les famílies amb més efectivitat 
(canvi al GESTIB).

Acabada

Autoavaluació del centre
 Intensificar la informació que es dona al Consell Escolar 
quant a resultats d'avaluació (no només al final del curs 
escolar quan es presenta la Memòria del Curs escolar).

En procés Fomentar més reunions del Consell Escolar i la seva renovació

Autoavaluació del centre Intensificar la coordinació externa amb els altres centres 
ordinaris al qual assisteixen els alumnes. En procés

Autoavaluació del centre Comptar amb un ORIENTADOR al centre. Acabada

Autoavaluació del centre Augmentar l'avaluació de les mesures adoptades en 
matèria de convivència. Acabada

Autoavaluació del centre Reflectir propostes pedagògiques de millora a la PGA. Acabada
Autoavaluació del centre Fomentar la innovació pedagògica. En procés Augmentar la innovació pedagògica a l'àmbit de l'avaluació
Autoavaluació del centre Creació d'un pla de formació. Acabada

Autoavaluació del centre Sol·licitem GESTIB per tal de millorar les eines de 
comunicació amb les famílies. Acabada

Autoavaluació del centre Intensificar la cooperació entre el professorat així com el 
treball en equip. En procés Implantació de nous equips de treball
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Autoavaluació del centre Continuar amb l'anàlisi econòmic i inversió de recursos 
per a la milliora del centre. En procés

Autoavaluació del centre Reunir-se de forma més periòdica amb l'AMIPA de cada 
illa per tal de fer actuacions de millora conjuntes. En procés Fomentar la participació de les AMIPA a la vida del centre

Autoavaluació del centre
 Fomentar la participació de l'alumnat al Consell Escolar. 
Intensificar la participació de l'alumnat en la vida del 
centre (organitzatiu i d'activitats).

En procés

Autoavaluació del centre Seguir intensificant les actuacions de l'alumnat fora del 
centre. En procés

Sistemàtica Eliminar aquest procés. Acabada
Sistemàtica Continuar amb el programa "Escoles al conservatori" En procés

Sistemàtica Tenir autonomia en l'elaboració i gestió dels formularis 
d'inscripció i matrícula. Adquirir el programari necessari. Acabada

Sistemàtica Continuar amb matriculació telemàtica com s'ha iniciat 
aquest curs. Acabada

Sistemàtica Continuar amb matriculció telemàtica com s'ha fet 
aquest curs. Acabada

Sistemàtica Continuar amb inscripcions telemàtiques com s'ha fet 
aquest curs. Acabada

Sistemàtica Continuar amb inscripcions telemàtiques com s'ha fet 
aquest curs. Acabada

Sistemàtica
Portar el seguiment del procés d'ampliació 
extraordinària des del departament on es troba el tutor/a 
del alumne/a.

Acabada

Sistemàtica Utilitzar el model de sol·licitud d'ampliació extraordinària 
acordat per l'equip directiu. Acabada

Sistemàtica Augmentar la promoció del PEI En procés
Sistemàtica actualitzar els formularis En procés
Sistemàtica Canviar model del Pla Anual Acabada

Sistemàtica Afegir un punt de revisió de programacions didàctiques 
als departaments d'inici de curs. Acabada

Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments. En procés

Sistemàtica Canviar el model de la memòria de professorat, cap de 
departament i centre. En procés Canviar el model de memòria de professorat

Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures. En procés

Sistemàtica Actualitzar el Pla anual d'avaluació i compartir-lo amb el 
claustre al setembre. Acabada

Sistemàtica Eliminació, si escau, del Pla Anual de Tutoria. Seguir el 
PAT Acabada

Sistemàtica Seguiment a nivell departamental del correcte i puntual 
ompliment de la documentació. Acabada

Sistemàtica Afegir a la pàgina principal del web un botó amb SQR. En procés
Sistemàtica Establir calendari a principi de curs. Acabada

Sistemàtica crear formularis d'avaluació del docent per a l'alumnat i 
d'autoavaluació per al docent. En procés

Sistemàtica
Utilització d'unitats compartides. Elaboració d'un Sites 
on es trobe tota la documentació. Canvi de correu 
corporatiu.

Acabada



Sistemàtica
Elaborar guia d'acollida escrita. Afegir a la documentació 
una explicació de l'utilització de CentrosNet per la 
introducció de notes i faltes de l'alumnat.

Acabada

Sistemàtica Donar la informació en paper al professorat nouvingut. Acabada
Sistemàtica Actualització si escau del Pla Anual de Formació Acabada

Sistemàtica Actualitzar en el ROF: premis extraordinaris, 
procediment matrícula d'honor... En procés

Sistemàtica Actualització del Pla de Manteniment Acabada
Sistemàtica Revisar Pla de contigència i informar al claustre Acabada
Sistemàtica Realitzar un simulacre d'emergència. No començada

Autoavaluació del centre Dur un control més exhaustiu de la neteja (personal 
matí) En procés

Autoavaluació del centre
Donades les característiques del centre (molt obert) 
millorar la privacitat area vestuaris guixetes amb vinils, 
etc....

No començada

Autoavaluació del centre Demanar a Conselleria la figura de personal 
Manteniment No començada

Autoavaluació del centre Demanar figura de personal de Seguretat No començada
Sistemàtica Eliminar aquest procés. Acabada
Sistemàtica Continuar amb el programa "Escoles al conservatori" Acabada

Sistemàtica Tenir autonomia en l'elaboració i gestió dels formularis 
d'inscripció i matrícula. Adquirir el programari necessari. Acabada

Sistemàtica Continuar amb matriculació telemàtica com s'ha iniciat 
aquest curs. Acabada

Sistemàtica Continuar amb matriculció telemàtica com s'ha fet 
aquest curs. Acabada

Sistemàtica Continuar amb inscripcions telemàtiques com s'ha fet 
aquest curs. Acabada

Sistemàtica Continuar amb inscripcions telemàtiques com s'ha fet 
aquest curs. Acabada

Sistemàtica
Portar el seguiment del procés d'ampliació 
extraordinària des del departament on es troba el tutor/a 
del alumne/a.

Acabada

Sistemàtica Utilitzar el model de sol·licitud d'ampliació extraordinària 
acordat per l'equip directiu. Acabada

Sistemàtica Augmentar la promoció del PEI Acabada
Sistemàtica actualitzar els formularis Acabada
Sistemàtica Canviar model del Pla Anual Acabada

Sistemàtica Afegir un punt de revisió de programacions didàctiques 
als departaments d'inici de curs. Acabada

Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments. Acabada

Sistemàtica Canviar el model de la memòria de professorat, cap de 
departament i centre. Acabada

Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures. Acabada

Sistemàtica Actualitzar el Pla anual d'avaluació i compartir-lo amb el 
claustre al setembre. Acabada



Sistemàtica Eliminació, si escau, del Pla Anual de Tutoria. Seguir el 
PAT Acabada

Sistemàtica Seguiment a nivell departamental del correcte i puntual 
ompliment de la documentació. Acabada

Sistemàtica Afegir a la pàgina principal del web un botó amb SQR. Acabada
Sistemàtica Establir calendari a principi de curs. Acabada

Sistemàtica crear formularis d'avaluació del docent per a l'alumnat i 
d'autoavaluació per al docent. Acabada

Sistemàtica
Utilització d'unitats compartides. Elaboració d'un Sites 
on es trobe tota la documentació. Canvi de correu 
corporatiu.

Acabada

Sistemàtica
Elaborar guia d'acollida escrita. Afegir a la documentació 
una explicació de l'utilització de CentrosNet per la 
introducció de notes i faltes de l'alumnat.

Acabada

Sistemàtica Donar la informació en paper al professorat nouvingut. Acabada
Sistemàtica Actualització si escau del Pla Anual de Formació Acabada

Sistemàtica Actualitzar en el ROF: premis extraordinaris, 
procediment matrícula d'honor... Acabada

Sistemàtica Actualització del Pla de Manteniment Acabada
Sistemàtica Revisar Pla de contigència i informar al claustre Acabada
Sistemàtica Realitzar un simulacre d'emergència. Acabada

Autoavaluació del centre Fer seguiment de l'alumnat amb assignatures pendents i 
revisar el seu procés d'avaluació. Acabada

Autoavaluació del centre Intentar implicar al professorat menys participatiu a les 
activitats complementàries. Acabada

Autoavaluació del centre Fer un seguiment més especific de les activitats 
realitzades. Acabada

Autoavaluació del centre Intensificació d'activitats per fomentar la convivència del 
centre. Acabada

Autoavaluació del centre Intensificar l'elaboració de les normes de funcionament 
d'aula. Acabada

Autoavaluació del centre
Intensificar l'avaluació inicicial a les assignatures col"
lectives (Llenguatge Musica i d'altres assignatures 
teòriques). 

Acabada

Autoavaluació del centre Continuar insistint en el canvi al GESTIB. Acabada

Autoavaluació del centre
Sistematitzar les faltes d'assistència mitjançant una APP 
per tal d'informar a les famílies amb més efectivitat 
(canvi al GESTIB).

Acabada

Autoavaluació del centre
 Intensificar la informació que es dona al Consell Escolar 
quant a resultats d'avaluació (no només al final del curs 
escolar quan es presenta la Memòria del Curs escolar).

Acabada

Autoavaluació del centre Intensificar la coordinació externa amb els altres centres 
ordinaris al qual assisteixen els alumnes. Acabada

Autoavaluació del centre Comptar amb un ORIENTADOR al centre. Acabada

Autoavaluació del centre Augmentar l'avaluació de les mesures adoptades en 
matèria de convivència. Acabada

Autoavaluació del centre Reflectir propostes pedagògiques de millora a la PGA. Acabada
Autoavaluació del centre Fomentar la innovació pedagògica. Acabada
Autoavaluació del centre Creació d'un pla de formació. Acabada



Autoavaluació del centre Sol·licitem GESTIB per tal de millorar les eines de 
comunicació amb les famílies. Acabada

Autoavaluació del centre Intensificar la cooperació entre el professorat així com el 
treball en equip. Acabada

Autoavaluació del centre Continuar amb l'anàlisi econòmic i inversió de recursos 
per a la milliora del centre. Acabada

Autoavaluació del centre Reunir-se de forma més periòdica amb l'AMIPA de cada 
illa per tal de fer actuacions de millora conjuntes. Acabada

Autoavaluació del centre
 Fomentar la participació de l'alumnat al Consell Escolar. 
Intensificar la participació de l'alumnat en la vida del 
centre (organitzatiu i d'activitats).

Acabada

Autoavaluació del centre Seguir intensificant les actuacions de l'alumnat fora del 
centre. Acabada



PGA (delegar Objectius i Altres Accions de Millora) i Memòria (resum dels equips de feina) Menú

7è  pas de la PGA - Memòria:
1. Aquesta pestanya s'ha d'omplir automàticament:
    1.1. Importar dades: Aquesta pestanya s'omple automàticament pitjant l'opció del Menú Centre --> Importar Objectius i Accions a la pestanya V.
    1.2. Delegar Objectius i Accions als equips de feina: per a cada objectiu (B10) i acció (B105) s'han de marcar les caselles corresponents de l'equip de feina (G-BI). 
          A més, podeu definir les accions a desenvolupar que vulgueu que duguin a terme, a partir d'F10.
    1.3. Crear les pestanyes dels plans de treball: quan tot estigui omplert, pitjar l'opció del Menú Centre --> Crear Plans de treball. 
    1.4. Per fer la memòria: per tal de tenir un resum del treball dels equips de feina, s'ha de pitjar l'opció del menú Centre --> Plans de Feina --> Actualitzar Resum amb els Plans de Feina.
Seguiment d'Altres Accions de Millora 5 6 7 8 9 10 11 12

Seguiment anual dels objectius

Objectius
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Memòria OE dels equips de feina
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Accions 
definides pels equips de feina Valoracions Propostes de millora 

agafades dels equips de feina

1

Millorar el procés d’
ensenyament-aprenentatge de l’
alumnat de llenguatge musical 
dels Ensenyaments Elementals 
(als ítems de dictat, ritme i 
entonació)

% d'alumnes que 
assoleixen les 
competències plantejades

85%

Millorar la transparència del 
procesos de caire pedagògic del 
centre (acció tutorial, seguiment 
i avaluació de l'alumnat)

% de documentació creada 
i actualitzada 70%

2 Millorar l’organització i 
funcionament del centre

Valoració dels usuaris en 
quant a organització i 
funcionament

80%

3
Utilitzar els recursos tecnològics 
en la dinàmica i funcionament 
del centre

% de docents que utilitzen 
les eines digitals 
proposades

70%

4

Promocionar la participació, 
transparència i comunicació 
amb el professorat, així com 
afavorir el seu creixement 
professional i personal

Grau de satisfacció del 
professorat i la comunitat 
educativa

85%

5 Augmentar la participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats programades 
i realitzades pels diferents 
membres de la comunitat 
educativa

80%

6 Adaptar els recursos espacials, 
intal·lacions i materials

Resultats d'enquestes 
valorant el grau de 
satisfacció del professorat i 
la comunitat educativa 
davant les adaptacions de 
recursos 

85%

7
Millorar la participació i 
implicació de les famílies a la 
vida del centre

Resultats d'enquestes 
valorant el grau de 
satisfacció de les famílies 

40%

8 Augmentar la formació del 
professorat en tots els àmbits.

%Participació en cursos de 
formació, claustres 
formatius impartits pel 
centre

60%

9

Augmentar el seguiment i anàlisi 
dels resultats acadèmics en tots 
els processos (Avaluació Inicial, 
Contínua, Final i Admissió)

%Reunions celebrades per 
analitzar resultats (CCP, 
Departaments didàctics i 
Avaluacions)

80%

10 Fomentar la igualtat de gènere 15%

#gid=1352944315
#rangeid=1661348092


11 Millorar la relació amb el Consell 
de Formentera 40%

12
Augmentar la visibilitat del 
Conservatori a l'illa i el nombre 
de alumnat

40%

Tornar als Objectius 5 6 7 8 9 10 11 12

Seguiment anual d'altres accions de millora a implantar per aquest curs

Altres accions de millora

Es
 fa

rà
 a

qu
es

t a
ny

? Equips als quals se'ls assigna 
aquestes accions

(Amagar les columnes que no 
s'utilitzin)

Memòria AAM dels equips de feina
(Resum agafat dels diferents equips de treball)

Origen Acció de Millora

E
qu

ip
 d

ire
ct

iu

C
C

P
P

ro
fe

ss
or

at
 A

ul
a 

E
xt

en
si

ó 
Fo
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ra

D
ep
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m
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t 
C
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D
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ta

m
en
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D
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D
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m
en

t P
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D
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ar

ta
m

en
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ue

s
D

ep
ar

ta
m

en
t V

en
t-

P
er
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ss

ió

Valoracions Propostes de millora 
agafades dels equips de feina

1 Autoavaluació del centre Fer seguiment de l'alumnat amb assignatures pendents i revisar el seu 
procés d'avaluació.

2 Autoavaluació del centre Intentar implicar al professorat menys participatiu a les activitats 
complementàries.

3 Autoavaluació del centre Fer un seguiment més especific de les activitats realitzades.
4 Autoavaluació del centre Intensificació d'activitats per fomentar la convivència del centre.

5 Autoavaluació del centre Intensificar l'avaluació inicicial a les assignatures col"lectives 
(Llenguatge Musica i d'altres assignatures teòriques). 

6 Autoavaluació del centre
 Intensificar la informació que es dona al Consell Escolar quant a 
resultats d'avaluació (no només al final del curs escolar quan es 
presenta la Memòria del Curs escolar).

7 Autoavaluació del centre Intensificar la coordinació externa amb els altres centres ordinaris al 
qual assisteixen els alumnes.

8 Autoavaluació del centre Fomentar la innovació pedagògica.

9 Autoavaluació del centre Intensificar la cooperació entre el professorat així com el treball en 
equip.

10 Autoavaluació del centre Continuar amb l'anàlisi econòmic i inversió de recursos per a la milliora 
del centre.

11 Autoavaluació del centre Reunir-se de forma més periòdica amb l'AMIPA de cada illa per tal de 
fer actuacions de millora conjuntes.

12 Autoavaluació del centre
 Fomentar la participació de l'alumnat al Consell Escolar. Intensificar la 
participació de l'alumnat en la vida del centre (organitzatiu i 
d'activitats).

13 Autoavaluació del centre Seguir intensificant les actuacions de l'alumnat fora del centre.
14 Sistemàtica Continuar amb el programa "Escoles al conservatori"
15 Sistemàtica Augmentar la promoció del PEI
16 Sistemàtica actualitzar els formularis
17 Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als departaments.

18 Sistemàtica Canviar el model de la memòria de professorat, cap de departament i 
centre.

19 Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les assignatures.
20 Sistemàtica Afegir a la pàgina principal del web un botó amb SQR.

21 Sistemàtica crear formularis d'avaluació del docent per a l'alumnat i d'autoavaluació 
per al docent.

22 Sistemàtica Actualitzar en el ROF: premis extraordinaris, procediment matrícula 
d'honor...

23 Sistemàtica Realitzar un simulacre d'emergència.
24 Autoavaluació del centre Dur un control més exhaustiu de la neteja (personal matí)

25 Autoavaluació del centre Donades les característiques del centre (molt obert) millorar la 
privacitat area vestuaris guixetes amb vinils, etc....

26 Autoavaluació del centre Demanar a Conselleria la figura de personal Manteniment
27 Autoavaluació del centre Demanar figura de personal de Seguretat

#rangeid=1783584322


 

Plantilla dels plans de treball de l'equip de feina: Menú

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

Objectius PGA i Memòria de l'equip de feina

Objectius Indicador Meta (-)

Accions a 
desenvolupar Altres accions proposades per l'equip Memòria

Acció d'acord

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

1a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

2a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

3a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

4a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració de les accions Propostes de Millora

1

No 
co
me
nç
ad
a

No 
co
me
nç
ad
a

No 
co
me
nç
ad
a

2

No 
co
me
nç
ad
a

3

No 
co
me
nç
ad
a

4

No 
co
me
nç
ad
a

5

No 
co
me
nç
ad
a

6

No 
co
me
nç
ad
a

7

No 
co
me
nç
ad
a

8

No 
co
me
nç
ad
a

9

No 
co
me
nç
ad
a
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10

No 
co
me
nç
ad
a

11

No 
co
me
nç
ad
a

12

No 
co
me
nç
ad
a

13

No 
co
me
nç
ad
a

14

No 
co
me
nç
ad
a

15

No 
co
me
nç
ad
a

16

No 
co
me
nç
ad
a

17

No 
co
me
nç
ad
a

18

No 
co
me
nç
ad
a

19

No 
co
me
nç
ad
a

20

No 
co
me
nç
ad
a

Altres Accions de Millora (AAM)

Origen de la millora Acció proposada

Acció Memòria

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració Propostes de Millora



1

No 
co
me
nç
ad
a

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



 

Plantilla dels plans de treball de l'equip de feina: Equip directiu Menú

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

Objectius PGA i Memòria de l'equip de feina

Objectius Indicador Meta (-)

Accions a 
desenvolupar Altres accions proposades per l'equip Memòria

Acció d'acord

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

1a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

2a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

3a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

4a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració de les accions Propostes de Millora

1

Millorar el procés d’
ensenyament-aprenentatge de l’
alumnat de llenguatge musical 
dels Ensenyaments Elementals 
(als ítems de dictat, ritme i 
entonació)

% d'alumnes 
que assoleixen 
les 
competències 
plantejades

85%

Ac
ab
ad
a

Implantar l'eina 
FLAT com a 
complement 
metodològic

Ac
ab
ad
a

Crear un equip de 
treball específic de 
LL.Musical

Ac
ab
ad
a

Fomentar la 
cooperació i 
comunicació entre 
equips docents

En 
pro
cé
s

L'eina FLAT no ha resultat productiva Equip de treball pot consensuar un horari de 
reunió fora de l'horari de departament

2

Millorar la transparència del 
procesos de caire pedagògic del 
centre (acció tutorial, seguiment i 
avaluació de l'alumnat)

% de 
documentació 
creada i 
actualitzada

70%

Ac
ab
ad
a

Continuar amb la 
documentació de 
registre del 
seguiment de 
l'alumnat a 
emplenar pels 
docents

Ac
ab
ad
a

Fomentar 
l'avaluació de la 
programació 
didàctica mitjançant 
el full d'avaluació de 
continguts

Ac
ab
ad
a

Impulsar la reflexió i 
millora de les 
rúbriques i criteris 
de qualificació

En 
pro
cé
s

Millora del feedback amb les famílies

Rúbriques al quadern del professorat de 
GESTIB i compartir informació amb famílies 
mitjançant aquesta eina / Reflectir 
l'avaluació de la tasca docent a la memòria / 
Dissenyar informe desplegable de 
seguiment a GESTIB

3 Millorar l’organització i 
funcionament del centre

Valoració dels 
usuaris en 
quant a 
organització i 
funcionament

80%

Ac
ab
ad
a

Implantar l'eina 
Airtable com a base 
de dades del CEIF

Ac
ab
ad
a

Fomentar l'ús i 
consulta de la 
Intranet al 
professorat

Ac
ab
ad
a

Continuar fent servir 
eines telemàtiques 
per als processos 
d'organització 
interna i admissió.

Ac
ab
ad
a

Revisar i actualitzar 
la documentació 
institucional i 
sol·licitar la millora 
de la normativa 
vigent a 
l'Administració

En 
pro
cé
s

Revisió i actualització documentació 
institucional / Millorar la connexió en classes 
entre ambdues seus / Seguiment del 
marcatge d'assistència / Adquirir llicència 
CEDRO

4
Utilitzar els recursos tecnològics 
en la dinàmica i funcionament del 
centre

% de docents 
que utilitzen les 
eines digitals 
proposades

70%

Ac
ab
ad
a

Dotar a Formentera 
de recursos 
tecnològics 
necessaris a la nova 
seu

Ac
ab
ad
a

Sol·licitar l'acord 
marc

Ac
ab
ad
a

Participar en el 
programa digital de 
centre per millorar la 
competència digital 
de l'alumnat

En 
pro
cé
s

Acabar de dotar les aules que falten amb 
ordinadors i altaveus / A Formentera acabar 
d'instal·lar WIFI 

5

Promocionar la participació, 
transparència i comunicació amb 
el professorat, així com afavorir 
el seu creixement professional i 
personal

Grau de 
satisfacció del 
professorat i la 
comunitat 
educativa

85%

Ac
ab
ad
a

Continuar fomentant 
la formació del 
professorat

Ac
ab
ad
a

Reactivar la 
programació 
d'activitats

Ac
ab
ad
a

Fomentar la 
cooperació amb 
equips de treball

Ac
ab
ad
a

Fomentar l'augment d'equips de treball

6 Augmentar la participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats 
programades i 
realitzades pels 
diferents 
membres de la 
comunitat 
educativa

80%

En 
pro
cé
s

Programar activitats 
col·laboratives 
(seus, PEI, Amipa, 
altres institucions)

Ac
ab
ad
a

Augmentar la 
comunicació i 
reunions les 
AMIPES

En 
pro
cé
s

Fomentar la figura 
del tutor com a nexe 
entre centre i 
famílies

Ac
ab
ad
a

Garantir la 
participació de 
l'alumnat amb el 
foment d'activitats 
tots els trimestres

Ac
ab
ad
a

Implicar a l'AMIPA en la vida del centre i 
fomentar la participació de la comunitat 
educativa dintre de l'AMIPA

7 Adaptar els recursos espacials, 
intal·lacions i materials

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
del professorat i 
la comunitat 
educativa 
davant les 
adaptacions de 
recursos 

85%

En 
pro
cé
s

Continuar amb la 
dotació de recursos 
necessaris per al 
desenvolupament 
del PEC 

Ac
ab
ad
a

Dotar a la nova seu 
de Formentera de 
material necessari

En 
pro
cé
s

Continuar la dotació 
de material 
d'equipament bàsic 
per a l'Auditori

Ac
ab
ad
a

Continuar insistint 
en la necessitat d'un 
pressupost adient a 
les necessitats del 
centre

En 
pro
cé
s

Continuar equipant el centre amb material 
necessari

8
Millorar la participació i implicació 
de les famílies a la vida del 
centre

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
de les famílies 

40%

Ac
ab
ad
a

Reactivar l'accés de 
públic a les 
activitats

Ac
ab
ad
a

Continuar amb la 
retransmissió i 
enregistrament 
d'activitats 

En 
pro
cé
s

Fomentar 
l'avaluació de les 
famílies mitjançants 
formularis de 
satisfacció i 
suggeriments

Ac
ab
ad
a

Impulsar el 
feedback entre 
famílies i equip 
directiu

Ac
ab
ad
a

#gid=1352944315


9 Augmentar la formació del 
professorat en tots els àmbits.

%Participació 
en cursos de 
formació, 
claustres 
formatius 
impartits pel 
centre

60%

Ac
ab
ad
a

Continuar fomentant 
la formació del 
professorat

Ac
ab
ad
a

Facilitar l'ús de 
tutorials i 
presentacions

Ac
ab
ad
a

Fomentar la formació del professorat en 
GESTIB

10

Augmentar el seguiment i anàlisi 
dels resultats acadèmics en tots 
els processos (Avaluació Inicial, 
Contínua, Final i Admissió)

%Reunions 
celebrades per 
analitzar 
resultats (CCP, 
Departaments 
didàctics i 
Avaluacions)

80%

Ac
ab
ad
a

Implantar equips de 
treball

Ac
ab
ad
a

Fomentar l'anàlisi 
de resultats en base 
a les programacions

Ac
ab
ad
a

Insistir al 
professorat en la 
necessitat 
d'implantar accions 
de millora davant 
les necessitats 
detectades

Ac
ab
ad
a

Implantar rúbriques al gestib i avaluació del 
professorat a final de curs

11 Fomentar la igualtat de gènere 15%

Ac
ab
ad
a

Redacció del Pla 
d'Igualtat i 
Coeducació

En 
pro
cé
s

Impulsar activitats 
que fomentin la 
igualtat de gènere

En 
pro
cé
s

Continuar fomementant activitats. Aprovar 
el PIC

12 Millorar la relació amb el Consell 
de Formentera 40%

En 
pro
cé
s

Convidar a les 
autoritats a les 
nostres activitats 
programdes

Ac
ab
ad
a

Compartir espais 
comuns

Ac
ab
ad
a

Falta implicació i resposta per part del 
Consell Insular

Insistir en la necessitat d'implicació  del 
Consell Insular. Informar de les incidències 
a la Conselleria d'Educació 

13
Augmentar la visibilitat del 
Conservatori a l'illa i el nombre 
de alumnat

40%

Ac
ab
ad
a

Reunions amb 
altres institucions 
educatives de la 
música i la dansa de 
les Pitiüses

Ac
ab
ad
a

Augmentar la 
promoció i difusió 
dels estudis del 
CEIF

Ac
ab
ad
a

Continuar amb Escoles al Conservatori i 
amb la realització de simulacres orientatius

Altres Accions de Millora (AAM)

Origen de la millora Acció proposada

Acció Memòria

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració Propostes de Millora

1 Autoavaluació del centre Intentar implicar al professorat menys participatiu a les 
activitats complementàries.

Ac
ab
ad
a

2 Autoavaluació del centre Fer un seguiment més especific de les activitats 
realitzades.

Ac
ab
ad
a

3 Autoavaluació del centre Intensificació d'activitats per fomentar la convivència del 
centre.

En 
pro
cé
s

Organització d'activitats de convivència

4 Autoavaluació del centre
Intensificar l'avaluació inicicial a les assignatures col"
lectives (Llenguatge Musica i d'altres assignatures 
teòriques). 

No s'ha realitzat a totes les assignatures Realitzar avaluació inicial

5 Autoavaluació del centre Intensificar la coordinació externa amb els altres centres 
ordinaris al qual assisteixen els alumnes.

Ac
ab
ad
a

6 Autoavaluació del centre Fomentar la innovació pedagògica.

En 
pro
cé
s

Fomentar la formació en metodologies

7 Autoavaluació del centre Intensificar la cooperació entre el professorat així com el 
treball en equip.

Ac
ab
ad
a

8 Autoavaluació del centre Continuar amb l'anàlisi econòmic i inversió de recursos per 
a la milliora del centre.

Ac
ab
ad
a

9 Autoavaluació del centre Reunir-se de forma més periòdica amb l'AMIPA de cada 
illa per tal de fer actuacions de millora conjuntes. Fomentar la participació de l'AMIPA a la vida del centre

10 Autoavaluació del centre Seguir intensificant les actuacions de l'alumnat fora del 
centre.

En 
pro
cé
s

Augmentar l'organització d'activitats fora del centre



11 Sistemàtica Augmentar la promoció del PEI

Ac
ab
ad
a

Augmentar la participació de l'IES a la difusió i promoció del PEI

12 Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments.

Ac
ab
ad
a

13 Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures.

Ac
ab
ad
a

14 Sistemàtica Afegir a la pàgina principal del web un botó amb SQR.

Ac
ab
ad
a

15 Sistemàtica crear formularis d'avaluació del docent per a l'alumnat i 
d'autoavaluació per al docent.

16 Sistemàtica Actualitzar en el ROF: premis extraordinaris, procediment 
matrícula d'honor...

17 Sistemàtica Realitzar un simulacre d'emergència.

18 Autoavaluació del centre Dur un control més exhaustiu de la neteja (personal matí)

Ac
ab
ad
a

#R
EF
!

Autoavaluació del centre Demanar figura de personal de Seguretat



 

Plantilla dels plans de treball de l'equip de feina: CCP Menú

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

Objectius PGA i Memòria de l'equip de feina

Objectius Indicador Meta (-)

Accions a 
desenvolupar Altres accions proposades per l'equip Memòria

Acció d'acord

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

1a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

2a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

3a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

4a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració de les accions Propostes de Millora

1

Millorar el procés d’
ensenyament-aprenentatge de l’
alumnat de llenguatge musical 
dels Ensenyaments Elementals 
(als ítems de dictat, ritme i 
entonació)

% d'alumnes 
que assoleixen 
les 
competències 
plantejades

85%

Ac
ab
ad
a

Promoure 
l'avaluació inicial a 
tots els grups 
(registre d'activitats 
de dictat, ritme i 
entonació)

Ac
ab
ad
a

Posar com a punt 
del dia anàlisi de 
l'avaluació inicial de 
LlM

No 
co
me
nç
ad
a

Promoure accions 
comunas a tots els 
departaments 
partint de l'anàlisi 
atorgat pels 
departaments

Ac
ab
ad
a

Queda pendent l'acció d'anàlisi de 
l'avaluació inicial a CCP

2

Millorar la transparència del 
procesos de caire pedagògic del 
centre (acció tutorial, seguiment i 
avaluació de l'alumnat)

% de 
documentació 
creada i 
actualitzada

70%

Ac
ab
ad
a

Continuar 
promovent el 
Classroom com a 
eina de seguiment 
de l'alumnat

Ac
ab
ad
a

Fer seguiment de 
CoRubrics. 
Proposar, si escau, 
la seva implantació 
al claustre. O cercar 
un altre sistema per 
a promoure la 
transparència a les 
qualificacions

Ac
ab
ad
a

CoRubrics no s'implantarà Utilitzar Quadern del Professor de GestIB 
compartit amb les famílies

3 Millorar l’organització i 
funcionament del centre

Valoració dels 
usuaris en 
quant a 
organització i 
funcionament

80%

Ac
ab
ad
a

Millorar 
l'organització de l'ús 
dels espais 
compartits (auditori): 
compartir un 
document i aprovar 
les dates i espais a 
la CCP

Ac
ab
ad
a

Compartir el 
document de 
reserva d'espais 
amb els membres 
de la CCP

Planificar les 
necessitats de les 
activitats a la CCP 
(personal...)

Ac
ab
ad
a

Compartir el document de reserva d'espais 
amb els membres de la CCP

4
Utilitzar els recursos tecnològics 
en la dinàmica i funcionament del 
centre

% de docents 
que utilitzen les 
eines digitals 
proposades

70%

Ac
ab
ad
a

Traslladar als 
departaments donar 
suport als 
companys que ho 
necessitin

Ac
ab
ad
a

5

Promocionar la participació, 
transparència i comunicació amb 
el professorat, així com afavorir 
el seu creixement professional i 
personal

Grau de 
satisfacció del 
professorat i la 
comunitat 
educativa

85%

Ac
ab
ad
a

Promoure la 
participació de 
professorat a un 
concert de 
professors

Ac
ab
ad
a

Proposar activitats 
per si es duen a 
terme els dies 
cultural

Ac
ab
ad
a

S'han fet moltes activitats culturals diverses Promoure més participació 
interdepartamental i sortides escolars

6 Augmentar la participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats 
programades i 
realitzades pels 
diferents 
membres de la 
comunitat 
educativa

80%

En 
pro
cé
s

Fomentar 
l'intercanvi 
d'activitats 
interdepartamentals

En 
pro
cé
s

Traslladar a la 
comunitat educativa 
les activitats 
programades i 
fomentar la seva 
participació

En 
pro
cé
s

Fomentar activitats participatives de les 
famílies i l'AMIPA

7 Adaptar els recursos espacials, 
intal·lacions i materials

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
del professorat i 
la comunitat 
educativa 
davant les 
adaptacions de 
recursos 

85%

Ac
ab
ad
a

Llevar l'objectiu

8
Millorar la participació i implicació 
de les famílies a la vida del 
centre

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
de les famílies 

40%

En 
pro
cé
s

Fomentar la 
participació de les 
famílies a les 
activitats realitzades 
al centre

En 
pro
cé
s

Fomentar la 
participació de 
l'alumnat al Consell 
Escolar

En 
pro
cé
s

Fomentar activitats participatives de les 
famílies i l'AMIPA

#gid=1352944315


9 Augmentar la formació del 
professorat en tots els àmbits.

%Participació 
en cursos de 
formació, 
claustres 
formatius 
impartits pel 
centre

60%

Ac
ab
ad
a

Recollir i analitzar 
les propostes de 
formació del 
departament

Ac
ab
ad
a

Fomentar 
l'autoformació a 
partir de tutorials i 
ppt proporcionades 
pel centre

Ac
ab
ad
a

Realitzar un curs de quadern de GestIB al 
setembre

10

Augmentar el seguiment i anàlisi 
dels resultats acadèmics en tots 
els processos (Avaluació Inicial, 
Contínua, Final i Admissió)

%Reunions 
celebrades per 
analitzar 
resultats (CCP, 
Departaments 
didàctics i 
Avaluacions)

80%

Ac
ab
ad
a

Continuar la línia 
d'anàlisi 
d'avaluacions de 
cursos anteriors

Ac
ab
ad
a

Potenciar trasllat 
d'informació a 
l'acabament d'una 
assignatura amb 
progressió de 
continguts a una 
altra (per exemple: 
LlM - harmonia)

Ac
ab
ad
a

Potenciar la 
coordinació de totes 
les assignatures 
entre ambdúes seus 
(a nivell continguts, 
objectius, 
avaluació...)

Ac
ab
ad
a

Continuar amb els grups de treball

11 Fomentar la igualtat de gènere 15%

En 
pro
cé
s

Incloure la igualtat 
de gènere a la 
planificació 
d'activitats 
(compositores, 
repertori,...)

En 
pro
cé
s

Promoure el 
llenguatge inclusiu a 
les comunicacions

Ac
ab
ad
a

Aprovar el PIC

12 Millorar la relació institucionals 40%

Ac
ab
ad
a

Llevar l'objectiu

13
Augmentar la visibilitat del 
Conservatori a l'illa i augmentar 
el nombre de l'alumnat

40%

Ac
ab
ad
a

Continuar planificant 
activitats de 
promoció i difusió

Ac
ab
ad
a

Augmentar la 
promoció de les 
especialitats amb 
menys nombre 
d'alumnat

Ac
ab
ad
a

Continuar amb la promoció del nostre 
centre tant en Eivissa com en Formentera. 

Altres Accions de Millora (AAM)

Origen de la millora Acció proposada

Acció Memòria

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració Propostes de Millora

1 Autoavaluació del centre Intentar implicar al professorat menys participatiu a les 
activitats complementàries.

Ac
ab
ad
a

2 Autoavaluació del centre Fer un seguiment més especific de les activitats 
realitzades.

Ac
ab
ad
a

Reflectit al Drive compartit i xarxes socials

3 Autoavaluació del centre Intensificació d'activitats per fomentar la convivència del 
centre.

En 
pro
cé
s

Fomentar activitats interdepartamentals

4 Autoavaluació del centre
Intensificar l'avaluació inicicial a les assignatures col"
lectives (Llenguatge Musica i d'altres assignatures 
teòriques). 

En 
pro
cé
s

Analitzar els resultats de l'avaluació inicial a la CCP

5 Autoavaluació del centre Intensificar la coordinació externa amb els altres centres 
ordinaris al qual assisteixen els alumnes.

En 
pro
cé
s

Intensificar la coordinació amb els centres ordinaris de l'alumnat amb NEE

6 Autoavaluació del centre Fomentar la innovació pedagògica.

En 
pro
cé
s

7 Autoavaluació del centre Intensificar la cooperació entre el professorat així com el 
treball en equip.

Ac
ab
ad
a

8 Autoavaluació del centre Seguir intensificant les actuacions de l'alumnat fora del 
centre.

En 
pro
cé
s

Poques sortides escolars degut a la pandèmia



9 Sistemàtica Augmentar la promoció del PEI

Ac
ab
ad
a

10 Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments.

Ac
ab
ad
a

11 Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures.

Ac
ab
ad
a

12 Sistemàtica Afegir a la pàgina principal del web un botó amb SQR.

Ac
ab
ad
a

13 Sistemàtica crear formularis d'avaluació del docent per a l'alumnat i 
d'autoavaluació per al docent.

Ac
ab
ad
a

Tema de departaments

14 Sistemàtica Actualitzar en el ROF: premis extraordinaris, procediment 
matrícula d'honor...

Ac
ab
ad
a

Tema d'Equip Directiu



 

Plantilla dels plans de treball de l'equip de feina: Professorat Aula Extensió Formentera Menú

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

Objectius PGA i Memòria de l'equip de feina

Objectius Indicador Meta (-)

Accions a 
desenvolupar Altres accions proposades per l'equip Memòria

Acció d'acord

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

1a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

2a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

3a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

4a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració de les accions Propostes de Millora

1 Millorar l’organització i 
funcionament del centre

Valoració dels 
usuaris en 
quant a 
organització i 
funcionament

80%

En 
pro
cé
s

- Demanar un 
pressupost propi per 
a agilitzar la compra 
i arribada de 
material a 
Formentera.  

En 
pro
cé
s

- Demanar comptar 
amb un pressupost 
propi per poder 
gestionar les 
compres.

En 
pro
cé
s

- Completar 
instal·lació d'internet 
(wi-fi)

En 
pro
cé
s

- Agilitzar els 
marcatges d'entrada 
i sortida.

Ac
ab
ad
a

Les dues primeres accions són 
reivindicacions ja antigues d'altres anys. 

Planificar amb més antelació, i sense canvis 
d'última hora, els aspectes organitzatius del 
Centre (reunions, claustres presencials, 
jornada de feina prevacacional...)  i tenir 
més en compte a la Seu de Formentera a 
l'hora de les gestions administratives 
(signatures, documents...). Intentar 
fomentar al màxim l'ús i aprofitament de les 
noves tecnologies (signatura digital) per a 
aquestes tasques tenint en compte la seua 
total validesa legal. Major claredat en les 
comunicacions per tal que no hi haja dubtes 
en la informació rebuda.

2 Augmentar la participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats 
programades i 
realitzades pels 
diferents 
membres de la 
comunitat 
educativa

80%

Ac
ab
ad
a

- Proposar la 
participació d'algun 
membre de 
l'alumnat  o famílies 
en el Consell 
Escolar per a així 
poder tenir 
representació de 
l'illa de Formentera 
en aquest 
organisme 
(s'enviarà carta a 
les famílies). 

Ac
ab
ad
a

- Organitzar 
trobades amb les 
famílies i la 
Comunitat al marge 
de les audicions.

Ac
ab
ad
a

- Enviar carta a les 
famílies amb la 
informació 
necessària.

Ac
ab
ad
a

- Inaugurar la nova 
seu amb les 
autoritats.

En 
pro
cé
s

S'ha procurat implicar de forma activa a les 
famílies. Continuar amb aquest treball.

3
Millorar la participació i implicació 
de les famílies a la vida del 
centre

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
de les famílies 

40%

En 
pro
cé
s

- Convidar a les 
famílies a participar 
de les diferents 
activitats 
organitzades pel 
Centre (no només 
audicions, sinó 
també tallers, 
jornades de portes 
obertes,   

Ac
ab
ad
a

- Demanar ajuda en 
l'organització de les 
audicions 
(decoració, 
estructura...).

En 
pro
cé
s

- Fer reunions amb 
l'Apima de 
Formentera per tal 
de coordinar 
accions conjuntes 
(com a mínim, una 
al trimestre).

En 
pro
cé
s

Tot i els esforços, la participació de les 
famílies ha estat desigual.

Fixar calendari de reunions amb lApima des 
del principi de curs.

4

Augmentar el seguiment i anàlisi 
dels resultats acadèmics en tots 
els processos (Avaluació Inicial, 
Contínua, Final i Admissió)

%Reunions 
celebrades per 
analitzar 
resultats (CCP, 
Departaments 
didàctics i 
Avaluacions)

80%

Ac
ab
ad
a

- Proposar accions 
conjuntes de 
seguiment de 
l'alumnat per part 
del professorat.

Ac
ab
ad
a

- Avaluar més 
específicament els 
casos complexes).

Ac
ab
ad
a

-Proposar tutories 
amb les famílies 
que més ho 
necessiten després 
de cada procés 
d'avaluació.

Ac
ab
ad
a

El seguiment de l'alumnat ha estat adient. Seguir amb aquest procé en l'aplicació del 
Gestib.

5 Fomentar la igualtat de gènere 15%

Ac
ab
ad
a

- Augmentar la 
presència de les 
dones en el 
repertori 
instrumental 
(composicions o 
intèrprets) i d'anàlisi.    

Ac
ab
ad
a

- Promoure un 
"concurs de 
compositores" per 
tal d'afavorir un 
increment en el 
repertori fet per 
dones.

No 
co
me
nç
ad
a

- Col·laborar amb 
entitats locals que 
fomenten la igualtat 
de génere (Espai 
Dones Formentera).

Ac
ab
ad
a

- Aprofitar la 
setmana de la dona 
per fer alguna 
activitat especial.

Ac
ab
ad
a

S'ha superat amb escreix el percentatge 
plantejat. Organitzar el concurs de composició.

#gid=1352944315


6 Millorar la relació amb el Consell 
de Formentera 40%

En 
pro
cé
s

- Afavorir espais de 
trobada, promoure 
les relacions entre 
el Centre i el 
Consell i programar 
reunions amb 
l'equip directiu de 
l'Escola de música 
per tal de coordinar-
se millor i realitzar 
activitats conjuntes 
i/o planificar futures 
accions.

En 
pro
cé
s

Ha de continuar treballant-se en aquest 
aspecte i organitzar les accions amb més 
temps de preparació.

Intentar fixar calendari de reunions per part 
de l'Equip Directiu o el Cap d'Estudis Adjunt 
i promoure l'organització d'activitats.

7
Augmentar la visibilitat del 
Conservatori a l'illa i el nombre 
de alumnat

40%

Ac
ab
ad
a

- Intentar 
deslocalitzar el 
major nombre 
d'activitats fora del 
centre (Cinema, 
Aire lliure...).  

Ac
ab
ad
a

- Convidar a 
l'alumnat de l'Escola 
de música a 
realitzar 
"simulacres" de 
prova per a l'accés 
als Ensenyaments 
Professionals.

Ac
ab
ad
a

-Aparacicions als 
mitjans de 
comunicació (ràdio, 
premsa...) convidar-
los fins i tot a les 
audicions i informar-
los constantment de 
les dates de les 
mateixes.

Ac
ab
ad
a

- Recuperar les 
"audicions escolars" 
i les Jornades de 
portes obertes.

Ac
ab
ad
a

- Promoure concerts de l'alumnat d'Eivissa 
(orquestra, banda, col·lectives) a 
Formentera.

Els grups de col·lectives que han vingut han 
sigut una bona representació, però seria 
fantàstic poder comptar algun any amb la 
participació de la Banda gran i de 
l'orquestra de corda del Conservatori.

Altres Accions de Millora (AAM)

Origen de la millora Acció proposada

Acció Memòria

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració Propostes de Millora

1 Autoavaluació del centre Intensificació d'activitats per fomentar la convivència del 
centre.

Ac
ab
ad
a

Valoració positiva, tot i que la participació per part de les famílies no ha estat tan alta com 
s'hauria desitjat. Organitzar jornades més lúdiques de convivència i no només musicals.

2 Autoavaluació del centre Seguir intensificant les actuacions de l'alumnat fora del 
centre.

Ac
ab
ad
a

L'alumnat ha participat en la mesura de les seues possibilitats en actuacions fora del 
Centre augmentant així la visibilitat del mateix. Convidar a altres entitats (batucada, ball pagés) a fer tallers amb l'alumnat.

3 Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments.

En 
pro
cé
s

En procés ja que és un punt que ha d'estar en constant revisió. Fer-ho més visible

4 Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures.

Ac
ab
ad
a

Són un bon document al que adreçar-se. Compartir aquestes programcions amb el professorat substitut.



 

Plantilla dels plans de treball de l'equip de feina: Departament Dansa Menú

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

Objectius PGA i Memòria de l'equip de feina

Objectius Indicador Meta (-)

Accions a 
desenvolupar Altres accions proposades per l'equip Memòria

Acció d'acord

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

1a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

2a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

3a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

4a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració de les accions Propostes de Millora

1

Millorar la transparència del 
procesos de caire pedagògic del 
centre (acció tutorial, seguiment i 
avaluació de l'alumnat)

% de 
documentació 
creada i 
actualitzada

70%

Ac
ab
ad
a

Continuar amb el 
treball de 
triangulació de 
dades 
pedagògiques en 
reunions de 
departament 

Ac
ab
ad
a

Fer més tutories 
amb els pares dels 
alumnes que ho 
necessitin.

Ac
ab
ad
a

Ac
ab
ad
a

- Fer reunions informatives a principi de 
curs amb els pares per explicar aspectes 
generals i comuns ( a ser possible a tots els 
cursos). També es considera que depenent 
de la jornada laboral del professorat ( mitja 
jornada o sencera) es tengui en compte 
l'adjudicació d 'acció tutorial per poder 
atendre als pares. 

2 Millorar l’organització i 
funcionament del centre

Valoració dels 
usuaris en 
quant a 
organització i 
funcionament

80%

Ac
ab
ad
a

Poder comptar amb 
més personal de 
suport quan es 
realitzen  activitats 
amb nombrós 
alumnat, per 
gestionar el 
funcionament i  
l'àmbit tecnològic i 
de so.

Ac
ab
ad
a

Donar a conèixer 
als alumnes la 
figura de les 
ballerines Ilenia 
Vilar i Cristina 
Cardona, les aules 
rebran el seu nom.

Ac
ab
ad
a

Per alguna activitat a l'auditori potser a faltat 
suport de preparació de so i de llums.

Sol·licitar un tècnic de so i manteniment per 
donar suport a les activitats i gestió de 
funcionament del centre.

3
Utilitzar els recursos tecnològics 
en la dinàmica i funcionament del 
centre

% de docents 
que utilitzen les 
eines digitals 
proposades

70%

Ac
ab
ad
a

Emprar l'eina 
classroom  per a un 
seguiment setmanal 
amb l'alumnat.

Es comenta que l'alumnat d'algun curs no 
ha participat o revisat el classroom.

Utilizar-ho de manera optativa o per alguna 
activitat o moment puntual.

4

Promocionar la participació, 
transparència i comunicació amb 
el professorat, així com afavorir 
el seu creixement professional i 
personal

Grau de 
satisfacció del 
professorat i la 
comunitat 
educativa

85%

Ac
ab
ad
a

Proposar activitats 
de dansa en els 
dies culturals

Ac
ab
ad
a

Positiva Continuar amb la mateixa línea de 
participació en activitats.

5 Augmentar la participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats 
programades i 
realitzades pels 
diferents 
membres de la 
comunitat 
educativa

80%

Ac
ab
ad
a

Informar a la 
comunitat educativa 
de les actuacions de 
dansa per si volen 
assitir sempre quan 
la situació o 
aforament ho 
permeti.

Ac
ab
ad
a

Èxit d'assistència a ca'n Ventosa

Continuar amb la mateixa línea de participació en activitats.

6
Millorar la participació i implicació 
de les famílies a la vida del 
centre

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
de les famílies 

40%

Ac
ab
ad
a

Fomentar la 
participació i 
col·laboració de les 
famílies alhora de 
crear materials 
d'atrezzo i 
escenogràfics.

Ac
ab
ad
a

Positiva, alguns pares han participat més i 
altres manco però  satisfets de les famílies

7

Augmentar el seguiment i anàlisi 
dels resultats acadèmics en tots 
els processos (Avaluació Inicial, 
Contínua, Final i Admissió)

%Reunions 
celebrades per 
analitzar 
resultats (CCP, 
Departaments 
didàctics i 
Avaluacions)

80%

Ac
ab
ad
a

Continuar la línia 
d'anàlisi 
d'avaluacions de 
cursos anteriors

Ac
ab
ad
a

Intentar unificar i reduir la burocràcia de 
documents

8 Fomentar la igualtat de gènere 15%

Ac
ab
ad
a

Donar a conèixer la 
figura masculina 
com femenina dins 
del món de la dansa

Ac
ab
ad
a

Altres Accions de Millora (AAM)

Origen de la millora Acció proposada

Acció Memòria

#gid=1352944315


Origen de la millora Acció proposada

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració Propostes de Millora

1 Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments.

En 
pro
cé
s

2 Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures.

En 
pro
cé
s

Cada professora fa servir una programació d'aula pròpia però no està reflectida a cap 
document del drive



 

Plantilla dels plans de treball de l'equip de feina: Departament Piano Menú

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

Objectius PGA i Memòria de l'equip de feina

Objectius Indicador Meta (-)

Accions a 
desenvolupar Altres accions proposades per l'equip Memòria

Acció d'acord

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

1a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

2a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

3a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

4a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració de les accions Propostes de Millora

1

Millorar la transparència del 
procesos de caire pedagògic del 
centre (acció tutorial, seguiment i 
avaluació de l'alumnat)

% de 
documentació 
creada i 
actualitzada

70%

Ac
ab
ad
a

Promoure les 
tutories amb els 
pares d'alumnes 
amb dificultats

Ac
ab
ad
a

Sol·licitar als pares 
que totes les 
setmanes revisin el 
seguiment inclòs a 
l'eina Classroom i 
ho confirmin amb un 
comentari

Ac
ab
ad
a

Mantenir un 
contacte freqüent 
amb els professors 
de les altres 
assignatures per 
part dels tutors

Ac
ab
ad
a

2 Millorar l’organització i 
funcionament del departament

Valoració dels 
usuaris en 
quant a 
organització i 
funcionament

80%

Ac
ab
ad
a

Mantenir-nos 
informats de l'estat 
de les compres de 
material sol·licitades

Ac
ab
ad
a

Realitzar reunions 
com a equip de 
treball més sovint, 
encara que no hi 
hagi un ordre del dia 
obvi

Ac
ab
ad
a

3
Utilitzar els recursos tecnològics 
en la dinàmica i funcionament del 
departament

% de docents 
que utilitzen les 
eines digitals 
proposades

70%

Ac
ab
ad
a

Pujar els horaris de 
tots els integrants a 
la carpeta de Drive 
del departament

Ac
ab
ad
a

Crear plantilles que 
facilitin la confecció 
de documents 
freqüents (com 
programes 
d'audicions, 
convocatòries o 
actes) i incloure-es 
al Drive del 
departament

Ac
ab
ad
a

4

Promocionar la participació, 
transparència i comunicació amb 
el professorat, així com afavorir 
el seu creixement professional i 
personal

Grau de 
satisfacció del 
professorat i la 
comunitat 
educativa

85%

Ac
ab
ad
a

Mantenir el contacte 
directe amb la resta 
del professorat per 
tal de realitzar 
millores puntuals o 
resoldre dificultats

Ac
ab
ad
a

5 Augmentar la participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats 
programades i 
realitzades pels 
diferents 
membres de la 
comunitat 
educativa

80%

Ac
ab
ad
a

Aprofitar els 
recursos de l'AMIPA 
per a fomentar la 
participació de les 
famílies a les 
activitats del 
departament

Ac
ab
ad
a

6
Millorar la participació i implicació 
de les famílies a la vida del 
centre/departament

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
de les famílies 

40%

Ac
ab
ad
a

Afavorir la 
implicació i 
l'assitència dels 
pares i mares a les 
audicions i activitats 
organitzades pel 
departament

Ac
ab
ad
a

Seguir implicando en mayor grado a las 
familias en la vida del centro y del 
departamento

7

Augmentar el seguiment i anàlisi 
dels resultats acadèmics en tots 
els processos (Avaluació Inicial, 
Contínua, Final i Admissió)

%Reunions 
celebrades per 
analitzar 
resultats (CCP, 
Departaments 
didàctics i 
Avaluacions)

80%

Ac
ab
ad
a

Mantenir-nos 
informats com a 
tutors de les 
valoracions 
realitzades dels 
alumnes per part del 
professorat de les 
altres assignatures

Ac
ab
ad
a

#gid=1352944315


8 Fomentar la igualtat de gènere 15%

Ac
ab
ad
a

Cercar repertori de 
compositores per a 
incloure'l al 
currículum

En 
pro
cé
s

Possibilitar la 
participació a 
activitats 
relacionades amb el 
Dia de la Dona (8 
de març)

Ac
ab
ad
a

En Formentera se han realizado actividades 
relacionadas con la mujer. Sin embargo, no 
en Ibiza. El próximo curso, añadiremos 
repertorio de mujeres compositoras en la 
programación.

Altres Accions de Millora (AAM)

Origen de la millora Acció proposada

Acció Memòria

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració Propostes de Millora

1 Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments.

Ac
ab
ad
a

2 Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures.

Ac
ab
ad
a



 

Plantilla dels plans de treball de l'equip de feina: Departament Corda Menú

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

Objectius PGA i Memòria de l'equip de feina

Objectius Indicador Meta (-)

Accions a 
desenvolupar Altres accions proposades per l'equip Memòria

Acció d'acord

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

1a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

2a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

3a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

4a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració de les accions Propostes de Millora

1

Millorar la transparència del 
procesos de caire pedagògic del 
centre (acció tutorial, seguiment i 
avaluació de l'alumnat)

% de 
documentació 
creada i 
actualitzada

70%

Ac
ab
ad
a

Continuar amb el 
treball de 
triangulació de 
dades 
pedagògiques en 
reunions de 
departament 

En 
pro
cé
s

Realització 
d'examens 
departamentals de 
tècnica

No 
co
me
nç
ad
a

L'exàmen de tècnica del departament no es 
va realitzar per motius de la pandèmia

2 Millorar l’organització i 
funcionament del departament

Valoració dels 
usuaris en 
quant a 
organització i 
funcionament

80%

No 
co
me
nç
ad
a

Afavorir més 
comunicació amb 
els companys de 
Formentera

En 
pro
cé
s

Planificar amb més antelació les reunions 
amb Formentera

3
Utilitzar els recursos tecnològics 
en la dinàmica i funcionament del 
centre

% de docents 
que utilitzen les 
eines digitals 
proposades

70%

No 
co
me
nç
ad
a

Afavorir l'escolta de 
música per part de 
l'alumnat

En 
pro
cé
s

Continuar amb la dinàmica d'afavorir el 
consum musical

4

Promocionar la participació, 
transparència i comunicació amb 
el professorat, així com afavorir 
el seu creixement professional i 
personal

Grau de 
satisfacció del 
professorat i la 
comunitat 
educativa

85%

No 
co
me
nç
ad
a

Formar-se en 
tècniques de 
conscienciació 
corporal i relaxació

Dur a terme un curs de formació d'aquest 
tema

5 Augmentar la participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats 
programades i 
realitzades pels 
diferents 
membres de la 
comunitat 
educativa

80%

No 
co
me
nç
ad
a

Col·laborar més 
properament amb 
les famílies en el 
seguiment i 
implicació en els 
seus estudis

Ac
ab
ad
a

6
Millorar la participació i implicació 
de les famílies a la vida del 
centre

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
de les famílies 

40%

No 
co
me
nç
ad
a

Facilitar a les 
famílies accés a les 
eines utilitzades i 
afavorir la fluidesa 
comunicativa

Ac
ab
ad
a

7

Augmentar el seguiment i anàlisi 
dels resultats acadèmics en tots 
els processos (Avaluació Inicial, 
Contínua, Final i Admissió)

%Reunions 
celebrades per 
analitzar 
resultats (CCP, 
Departaments 
didàctics i 
Avaluacions)

80%

No 
co
me
nç
ad
a

Continuar amb el 
treball de 
triangulació de 
dades 
pedagògiques en 
reunions de 
departament 

En 
pro
cé
s

Simulacres ha estat una acció molt positiva

8 Fomentar la igualtat de gènere 15%

No 
co
me
nç
ad
a

Continuar amb el 
repertori de 
compositores en les 
programacions

En 
pro
cé
s

Continuar la inclusió de repertori de 
compositores a les nostres programacions

Altres Accions de Millora (AAM)

Origen de la millora Acció proposada

Acció Memòria

#gid=1352944315


Origen de la millora Acció proposada

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració Propostes de Millora

1 Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments.

Ac
ab
ad
a

2 Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures.

Ac
ab
ad
a



 

Plantilla dels plans de treball de l'equip de feina: Departament Teòriques Menú

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

Objectius PGA i Memòria de l'equip de feina

Objectius Indicador Meta (-)

Accions a 
desenvolupar Altres accions proposades per l'equip Memòria

Acció d'acord

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

1a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

2a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

3a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

4a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració de les accions Propostes de Millora

1

Millorar el procés d’
ensenyament-aprenentatge de l’
alumnat de llenguatge musical 
dels Ensenyaments Elementals 
(als ítems de dictat, ritme i 
entonació)

% d'alumnes 
que assoleixen 
les 
competències 
plantejades

85%

Ac
ab
ad
a

En tercer i quart 
treballar l'oïda 
interna i tambè el 
ritme desde el pols. 

Ac
ab
ad
a

 Coordinar l'acciò 
educativa entre ses 
illes.

Ac
ab
ad
a

Adaptar la 
programaciò al ritme 
i evaluaciò i inicial 
dels alumnes.

Ac
ab
ad
a

Treballar percussiò 
corporal. 

En 
pro
cé
s

S'ha aconseguit totes ses metes. Convè 
treballar l'aspecte corporal Treballar percussió corporal.

2

Millorar la transparència del 
procesos de caire pedagògic del 
centre (acció tutorial, seguiment i 
avaluació de l'alumnat)

% de 
documentació 
creada i 
actualitzada

70%

Ac
ab
ad
a

Comunicar per 
correu novetats dels 
classrooms als 
alumnes adients.

Ac
ab
ad
a

Convidar als 
professors de la 
mateixa matèria al 
classroom.

Ac
ab
ad
a

Fer servir el 
classroom com a 
document viu

Ac
ab
ad
a

Contacte del 
professor/a amb 
correu i dates de 
tutories.

Ac
ab
ad
a

Correcte Millorar la frequëncia de les reunions i 
respectar l'hora de les reunions.

3 Millorar l’organització i 
funcionament del centre

Valoració dels 
usuaris en 
quant a 
organització i 
funcionament

80%

En 
pro
cé
s

Cambiar el sistema 
per a demanar 
material del centre i 
informaciò de 
material rebut. 

Ac
ab
ad
a

Disposar dels 
recursos materials 
necessaries  a 
l'aula.

En 
pro
cé
s

Avisar - al professor 
responsable- amb 
suficient antelaciò 
de l'ús de material 
de l'aula.

En 
pro
cé
s

Proposar el registre 
de llibres i la seva 
consulta.

Ac
ab
ad
a

Correcte pero falta 
Avisar amb antelaciò de l'utilitzaciò de 
material i tornar-lo. Que a Formentera arribi 
el que un demana.

4
Utilitzar els recursos tecnològics 
en la dinàmica i funcionament del 
centre

% de docents 
que utilitzen les 
eines digitals 
proposades

70%

Ac
ab
ad
a

Fer servir 
classroom, 
metrònom digital, 
etc... .

Ac
ab
ad
a

Aplicacions de 
Google: Flat for 
education, 
Jamboard, 
Nealport... .

Ac
ab
ad
a

Correcte
Introduir milloras abans del curs, és 
preferible la formaciò del professorat abns 
del curs.

5

Promocionar la participació, 
transparència i comunicació amb 
el professorat, així com afavorir 
el seu creixement professional i 
personal

Grau de 
satisfacció del 
professorat i la 
comunitat 
educativa

85%

En 
pro
cé
s

Comunicaciò directa 
amb el professorat a 
la mínima si escau.

Ac
ab
ad
a

Convidar als 
professors de la 
mateixa matèria al 
classroom.

Ac
ab
ad
a

Els cursos 
proposats no siguin 
nomès per a 
professors 
instrumentals.

No 
co
me
nç
ad
a

Confraternizar amb 
els companys a 
travès de sopars, 
sortides,... .

En 
pro
cé
s

Irregular
Orientador per als alumnes i als professors. 
Ajuda externa amb alumnat amb dificultats 
especials. 

6 Augmentar la participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats 
programades i 
realitzades pels 
diferents 
membres de la 
comunitat 
educativa

80%

Ac
ab
ad
a

Proposar activitas 
artistiques 
interessants

Ac
ab
ad
a

Dispossar dels 
recursos del centre 
per a expresar-se 
artísticament.

Ac
ab
ad
a

Concert de 
professors i 
promoure 
associacions 
artístiques.

En 
pro
cé
s

Interactividad 
departamental.

Ac
ab
ad
a

Irregular
Programar desde l'inici els concert amb les 
activitat interdepartamentals,  i amb 
antelaciò sino.

7
Millorar la participació i implicació 
de les famílies a la vida del 
centre

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
de les famílies 

40%

En 
pro
cé
s

Deixar participar a 
les families en 
l'elecciò d'activitas. 

En 
pro
cé
s

Demanar a ses 
families que 
propossin activitats.

No 
co
me
nç
ad
a

Irregular Millorar la comunicaciò amb la motivaciò. 
Fer propostes amb antelaciò.

8

Augmentar el seguiment i anàlisi 
dels resultats acadèmics en tots 
els processos (Avaluació Inicial, 
Contínua, Final i Admissió)

%Reunions 
celebrades per 
analitzar 
resultats (CCP, 
Departaments 
didàctics i 
Avaluacions)

80%

Ac
ab
ad
a

Estadística interna 
de resultados

En 
pro
cé
s

Disposar a vista de 
l'evoluciò de 
l'alumne.

Ac
ab
ad
a

Proposar programes 
gestors educatius 
com Idoceo, 
Additio,... . 

En 
pro
cé
s

Irregular
Millorar la comunicaciò amb la motivaciò. 
Fer propostes amb antelaciò.  Anular el full 
de seguiment 

9 Fomentar la igualtat de gènere 15%

En 
pro
cé
s

Incentivar 
literatura/interpretaci
ò d'autoras en 
general.

En 
pro
cé
s

Incentivar 
treball/publicacions 
de dones interprets.

En 
pro
cé
s

Audiciò d'obres 
solsament de dones 
compositoras.

No 
co
me
nç
ad
a

Utlizar material de 
dones en la música, 
i promoure-ho entre 
l'alumnat.

En 
pro
cé
s

En procès Audicions interdepartamentals i activitats 
comunes. 

Altres Accions de Millora (AAM)

#gid=1352944315


Origen de la millora Acció proposada

Acció Memòria

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració Propostes de Millora

1 Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments.

Ac
ab
ad
a

Correcte

2 Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures.

Ac
ab
ad
a

Correcte



 

Plantilla dels plans de treball de l'equip de feina: Departament Vent-Percussió Menú

8è  pas de la PGA - Memòria:
1. La part rosa d'aquesta pestanya s'ompl automàticament, però la resta s'ha d'anar omplint de forma manual:
    1.1. Definició d'Objectius i Accions: es poden afegir objectius i/o accions pròpies de l'equip de feina. 
    1.2. Definició de tasques: per a cada Objectiu, s'han de definir les accions que es duran a terme per tal de complir amb l'objectiu encomanat.
    1.3. Seguiment i memòria:  s'han d'anar modificant tots els camps de color verd.

Objectius PGA i Memòria de l'equip de feina

Objectius Indicador Meta (-)

Accions a 
desenvolupar Altres accions proposades per l'equip Memòria

Acció d'acord

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

1a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

2a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

3a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

4a. Acció

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració de les accions Propostes de Millora

1

Millorar la transparència del 
procesos de caire pedagògic del 
centre (acció tutorial, seguiment i 
avaluació de l'alumnat)

% de 
documentació 
creada i 
actualitzada

70%

Ac
ab
ad
a

Continuar amb les 
eines que estem 
emprant i fomentar 
el feedback amb les 
families.

Ac
ab
ad
a

Fomentar el 
seguiment inicial de 
les classes 
presencialment o 
via telemàtica.

Ac
ab
ad
a

El funcionament ha estat positiu i s'ha 
facilitat la comunicació amb les famílies

Continuar amb la mateixa línea i ampliar 
amb el Gestib a mesura que vaja 
implantant-se.

2 Millorar l’organització i 
funcionament del centre

Valoració dels 
usuaris en 
quant a 
organització i 
funcionament

80%

Ac
ab
ad
a

Fer un seguiment al 
departament dels 
acompanyaments.

Ac
ab
ad
a

Enregistrament de 
les audicions per a 
posterior anàlisi.

En 
pro
cé
s

Organitzar les 
audicions d'acord 
amb la normativa 

Ac
ab
ad
a

La organització ha estat adaptada a la 
Normativa 

Reprendre el enregistrament i posterior 
anàlisi de les audicions.

3
Utilitzar els recursos tecnològics 
en la dinàmica i funcionament del 
centre

% de docents 
que utilitzen les 
eines digitals 
proposades

70%

Ac
ab
ad
a

En casos necesaris 
oferir la posibilitat 
de fer la classe via 
telemàtica.

Ac
ab
ad
a

Facilitar els 
recursos necesaris 
pel seguiment de la 
classe. (Videos, 
audios, 
enregistraments 
d'acompanyaments.
..)

Ac
ab
ad
a

Valoració de les accions molt positiva

4

Promocionar la participació, 
transparència i comunicació amb 
el professorat, així com afavorir 
el seu creixement professional i 
personal

Grau de 
satisfacció del 
professorat i la 
comunitat 
educativa

85%

Ac
ab
ad
a

Continuar amb el 
seguiment 
pedagògic de 
l'alumnat.

Ac
ab
ad
a

Fomentar l'acció 
interdepartamental.

Ac
ab
ad
a

Comunicar les 
activitats i 
esdeveniments 
destacats per 
promocionar-ho a 
les xarxes socials.

Ac
ab
ad
a

Compartir 
coneixements amb 
el Departament.

Ac
ab
ad
a

Molt positiva i donar continuïtat. Fomentar l'acció tutorial.

5 Augmentar la participació de la 
comunitat educativa

% d'activitats 
programades i 
realitzades pels 
diferents 
membres de la 
comunitat 
educativa

80%

Ac
ab
ad
a

Fomentar la 
participació de les 
activitats dins i fora 
del centre, i 
potenciar els 
instruments menys 
sol.licitats.

Ac
ab
ad
a

Proposar activitats 
de manera conjunta 
per treballar en les 
classes grupals 
(hallowen, dia de la 
pau...)

En 
pro
cé
s

Organitzar activitats interdepartamentals. 

6
Millorar la participació i implicació 
de les famílies a la vida del 
centre

Resultats 
d'enquestes 
valorant el grau 
de satisfacció 
de les famílies 

40%

Ac
ab
ad
a

Fomentar la 
participació de les 
famílies a les 
audicions i activitats 
del Centre.

Ac
ab
ad
a

Fomentar l'ús de les 
eines Google en el 
dia a dia.

Ac
ab
ad
a

Promoure activitats en les quals les famílies 
s'impliquen en les activitats dels alumnes.

7

Augmentar el seguiment i anàlisi 
dels resultats acadèmics en tots 
els processos (Avaluació Inicial, 
Contínua, Final i Admissió)

%Reunions 
celebrades per 
analitzar 
resultats (CCP, 
Departaments 
didàctics i 
Avaluacions)

80%

Ac
ab
ad
a

Fomentar i 
continuar amb el 
seguiment de 
l'alumnat

Ac
ab
ad
a

Realitzar seguiment 
de les 
programacions en 
equips de treball 
(famílies 
instrumentals)

No 
co
me
nç
ad
a

Adaptació de les programacions en equips 
de treball

8 Fomentar la igualtat de gènere 15%

Ac
ab
ad
a

Afavorir la 
associació de totes 
les especialitats 
llevant estereotips. 

Ac
ab
ad
a

Donar a conèixer obres de dones 
compositores.

Altres Accions de Millora (AAM)

Origen de la millora Acció proposada

Acció Memòria
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Origen de la millora Acció proposada

Es
ta

t

Va
lid

ac
ió

Valoració Propostes de Millora

1 Sistemàtica Afegir un punt de seguiment de la programació als 
departaments.

En 
pro
cé
s

S'ha de començar el proxim curs

2 Sistemàtica Elaboració de programació d'aula en totes les 
assignatures.

Ac
ab
ad
a


