
Nom del Centre: CIFP SON LLEBRE

VALOR META
Referència 

(2021)
Millora 
(2024)

Adaptar el centre a la nova Llei 
estatal de FP i a la Llei d'educació 

de les IB
Grau adaptació a la nova llei _ 100%

A partir del desplegament de la Llei es realitzarà el Pla d'accions anuals, d'acord amb els terminis 
establerts per a la implantació de la normativa.

Equip directiu
Humans (hores equip directiu)

Memòria revisada _ 100% Disseny d'una memòria del SGQ més pràctica i àgil Humans (hores equip millora)
Documents actualitzats 50% 100% Revisió i actualització dels MP i PR Econòmics (manteniment web)

Reducció indicadors
53 ↓30 %

Revisió i reducció dels indicadors del SGQ verificant que són apropiats amb el que es vol mesurar

Pàgina web actualitzada semestralment 0/anual 2/anual Manteniment de la informació del SGQ actualitzada a la web
↑Puntuació ítem enquesta professorat 6,6 7 Difussió anual del SGQ al professorat 
↑ núm SQFR rebudes 1 7 Difussió del PR303 a l'alumnat (tutoria)

Humans (equip directiu)

Col·laboració amb el projecte “La pràctica docent i la prevenció de l’abandonament dels estudis de 
FP” (UIB)

Oferta formativa 2021-24 en alternança 0 100% Alternança dels CFGS amb torn de tarda (promocions bienals) Humans (hores equip directiu)

Oferta proves lliures anuals tots mòduls 0 100% Sol·licitud a la DGFPIEAS convocatòria anual de Proves lliures de tots mòduls cicles alternança

núm. Gestions realitzades amb sector/altres centres 0 2 Implantació CFGS  formació per a la mobilitat segura i sostenible

0 4 Incorporació Certificats de Professionalitat a oferta integrada d'Educació

Participació en procés obert acreditacions (gestió econòmica i cessió espais)

núm. visites web 34685 ↑10% Actualització contínua de la pàgina web Humans (TIC)

núm visualitzacions youtube 973 ↑10% 

núm.  seguidors (Facebook i Instagram) 672+252 ↑10% 
núm. publicacions a xarxes 32 ↑10% 

núm. accions realitzades 0 2 Visibilització de la figura masculina en els perfils professionals de l'atenció social. Humans

núm. homes matriculats 33 (12%) ↑5% Accions per reduir del biaix de gènere als cicles formatius (acció 6 del pla de coeduació i igualtat) Materials i econòmics

Document consolidat 50% 100% Consolidació de la programació i avaluació per competències Materials (documentació)

Document memòria  adequat a programació competencial 0 100% Revisió del model de memòria i adequació al model de programació competencial. Econòmics

puntuació item enquesta professorat (formació) 0 7 Formació bàsica inicial programació competencial i competència digital per a professorat de nova incorporació.
núm. mòduls apliquen avaluació per CPPS 0 5 Formació en avaluació per CPPS
Enquesta específica per cada CF 0 4 Elaboració enquestes valoració nivell d'adquisició CPPS per cada perfil professional.

núm. empreses responen enquestes 
_ 50%

Complimentació de l'enquesta específica per cada CF per part de les empreses amb alumnat FCT

núm. CPPS assolides _ 80%
Inclusió de noves estratègies per treballar CPPS amb resultats menys satisfactoris en enquestes de 
valoració.

núm. ofertes publicades (Instagram) 23 ↑10% Consolidació del Servei de difusió d'ofertes de feina (Integrafeina) Humans (hores coordinació)
núm. seguidors (Instagram) 111 ↑10% Incorporació de la plataforma EmpleaFP al servei d'Integrafeina Espaials (aula emprenidoria)
núm. empreses col·laboradores 0 12
enquesta alumnat FCT (utilitat Integrafeina) _ 80%
núm. d'accions realitzades aula emprenidoria 1

núm. mòduls apliquen avaluació per CPPS 0 5 Formació del professorat en: programació i avaluació competencial, competència digital. Econòmics
núm. accions realitzades setembre 1 2 Planificació màxima de formació de professorat durant el mes de setembre 

7 7 Assessorament equip docent CFGS MC (com PIG)

7,5 7,5 Píndoles formatives per a donar resposta a necessitats formatives específiques

Assignació persona de referència a professorat de nova incorporació (coordinació de cicle) Humans (hores de dedicació)
Explicació funcions a professorat amb càrrecs (ROF)

Divulgació del funcionament de les diferents comissions i coordinacions

núm. equipaments actualitzats 0 12 Adquisició d'equipament per substituir equips obsolets (informàtics, sanitaris….) Econòmics

núm. accions realitzades 0 3 Accions d'adequació d'espais a les necessitats del centre

núm. gestions realitzades

2 6

Realització gestions administratives per adequar terrassa Formentera com a espai polivalent
Humans (hores gestions)

Desenvolupament d'accions pròpies de l'aula d'emprenidoria.

Humans (hores de coordinació i de 
formació)

Econòmics (manteniment web)

Humans (hores de dedicació)

Equip directiu

Espaials, materials i econòmics 

Econòmics (manteniment web)

Material divulgatiu
Caporalia d'estudis

ENSENYAMENT / 
APRENENTATGE 

(MP02)

Impulsar la inserció laboral de 
l'alumnat

Comissió coeducació
Reduir el biaix de gènere als cicles 
formatius ofertats

Millorar la competència 
professional, personal i social de 
l'alumnat

Caps departament 
família professional i 
relacions exteriors-
Caporalia estudis

6,8 7

puntuació item enquesta professorat (valoració i aplicació 
formació)

Departament 
d'Informació i Orientació 
Professional

GESTIÓ DE 
PERSONAL (MP06)

Cap departament família 
professional-Caporalia 
estudis

PLA ESTRATÈGIC 2021-2024

OFERTA 
FORMATIVA, 

MATRICULACIO I 
HORARIS (MP01)

RESPONSABLES

Equip de millora

Equip directiu

Millorar la projecció externa del 
centre

Implicar la comunitat educativa en 
la millora contínua del SGQ 

Adaptar l'oferta formativa a les 
demandes i necessitats de les 
parts interessades

Equip 
directiu/responsable TIC

RECURSOSÀMBIT INTERVENCIÓ OBJECTIU ESTRATÈGIC INDICADORS ACTUACIONS

Materials (documentació)

Equip directiu
Humans (equips docents)

GESTIÓ DE 
RECURSOS, 
COMPRES I 

PROVEÏDORS 

Millorar, adequar i/o actualitzar 
instal·lacions, infraestructures i 
equipaments.

Promoure l'actualització i 
reciclatge del professorat

Facilitar el coneixement de la 
dinàmica de funcionament del 
centre

Estudi viabilitat d'inclusió de projectes de col·laboració dins Planes de Trabajo Anuales

↑Puntuació ítems enquesta professorat (comissions)

1/anual 1/anual

Presència a les xarxes (Facebook, youtube, instagram)

Núm. Certificats professionalitat incorporats a oferta

Establir sinèrgies de col·laboració 
amb el CRN Atención Social i 
altres entitats

ESTRATÈGIA I 
PLANIFICACIÓ 

ANUAL  (MP05) I 
MILLORA (MP03)

Núm. projectes anuals de col·laboració


