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1. INTRODUCCIÓ 

 
Els centres integrats de formació professional (CIFP) imparteixen totes les ofertes formatives referides al 
Catàleg nacional de qualificacions professionals que condueixen a l’obtenció de títols de formació 
professional i certificats de professionalitat (art. 2 Decret 96/2010, de 30 de juny, pel qual es regulen els 

CIFP dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears). 

El CIFP Son Llebre és un centre de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat, específic 

de l’àrea professional de l’Atenció Social que va iniciar la seva activitat el curs 2010-11. 

Dins les nostres instal·lacions conviuen alumnat i/o persones usuàries amb aspiracions i necessitats molt 
diverses: 

 Alumnat matriculat a cicles formatius de grau mitjà i superior (oferta presencial depenent de la 

Conselleria d’Educació i Formació Professional) 
 Alumnat inscrit a un Certificat de Professionalitat de nivell 2 (oferta depenent del Servei d’Ocupació 

de les Illes Balears) 
 Candidats i candidates inscrits al procediment d’acreditacions de qualificacions professionals a través 

de la seva experiència laboral (depenent de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes 

Balears). 

Com a novetat d’aquest curs volem remarcar que, per primera vegada, els certificats de professionalitat 

seran impartits per professorat adjudicat per la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Per tant, tot 

el personal docent del centre tendrà les mateixes condicions laborals. 
 

Totes les persones usuàries del CIFP Son Llebre comparteixen el mateix objectiu: assolir la qualificació 
professional que demanda el món laboral. 

Aquesta és la vertadera essència i raó de ser dels centres integrats de formació professional, la qualificació 

professional. I per arribar-hi tenim aquests tres camins: els cicles formatius, els certificats de professionalitat 
o l’acreditació de la competència professional. Ara bé, aquests 3 camins no són paral·lels i nosaltres ho 

sabem molt bé a Son Llebre: 

 Tenim persones que, per exemple, estan treballant a una residència i han començat amb un 

procediment d’acreditació de les seves competències, han seguit amb un Certificat de Professionalitat 

per acabar de completar la seva qualificació professional i, finalment s’han engrescat tant que han 

acabat cursant el cicle formatiu. 
 I d’altres que, sense sortir del sistema educatiu, en acabar el Graduat en Educació Secundària o el 

Batxillerat, elegeixen realitzar aquests cicles formatius per poder accedir al món laboral amb la formació 

adequada i reconeguda no només a efectes laborals, sinó també acadèmics. 
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La PGA del curs 2021-2022 ve determinada per: 

 

 Pla de contingència 2021-2022  

Elaborat i aprovat el mes de juliol seguint les directrius marcades a la Resolució conjunta del 
conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 

2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i 

d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als 
centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2021- 

2022. 

 El Pla estratègic 2021-24 que emmarca el Pla anual 2021-2022.  

Per a l’elaboració del Pla Anual 2021-2022 s’ha seguit amb els objectius estratègics plantejats en el 

Pla Estratègic 2021-24 i el diagnòstic inicial recollit al punt 2 d’aquest document. 
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2. DIAGNÒSTIC INICIAL 

Partint de les principals conclusions globals extretes de les memòries dels diferents departaments, de les 

comissions, tenint en comptes els resultats de les enquestes de valoració del professorat i alumnat, dels 
resultats d’aprenentatge, així com de l’anàlisi dels riscos i oportunitats a través dels diferents DAFOs 

realitzats a final del curs 2020-2021, el punt de partida d’aquest nou curs 2021-2022 a les diferents àrees 
crítiques pel que fa al diagnòstic inicial, és el següent: 

ÀMBIT INTERVENCIÓ Conclusió global curs 2020-2021 

ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ 

ANUAL (MP05) I MILLORA 
(MP03) 

Adequació del model de Pla estratègic als MPs i als requisits de la 

nova norma. 
Disseny d’una memòria més pràctica i àgil. 

Millorar la difusió i accés al SGQ. 

Revisió i reducció dels indicadors apropiats al que s’ha de mesurar. 
Aprofitar l’oportunitat per millorar tot el sistema. 

Aportacions de valor en la revisió dels documents degut a un major 
coneixement del SGQ. 

Actualització semestral de la documentació a la web. 

OFERTA FORMATIVA, 
MATRICULACIÓ I HORARIS 

(MP01) 

Augmentar les publicacions a les xarxes socials. 
Adaptació de l’organització i funcionament del centre a la situació 

sanitària. 

Planificar la implementació del nou CFGS. 

ENSENYAMENT-

APRENENTATGE (MP02) 

Promoure o facilitar la sol·licitud d’estades en empreses. 

Afavorir la participació de l’alumnat oferint activitats de les 
comissions similars als diferents torns (de matí i horabaixa). 

Organitzar per l’alumnat de primer, orientació acadèmica dels 
diferents cicles socials amb la participació d’ex alumnat del centre o 

d’altres centres que ha cursat aquell cicle.  

Informar per correu electrònic a la resta de professorat quan es faci 
una activitat complementària a nivell d’aula (seguint indicacions PR). 

Informar a Consergeria en cas d’assistència de persones externes a 
fer l’activitat indicant on es fa l’activitat i el professorat responsable.  

Reprendre i repensar espais per dinàmiques a diferents mòduls. 
Proposar més reunions amb l’objectiu d’ésser espais compartits entre 

les tutores i tutors d’experiències i dubtes. 

GESTIÓ DE PERSONAL (MP06) Píndoles de formació específica per a l’equip docent CFGS PIG i MC. 
Formació docent durant el mes de setembre. 

FeC del CEP sobre avaluació competencial. 

GESTIÓ DE RECURSOS, 
COMPRES I PROVEÏDORS 

(MP07) 

Adaptació dels espais a la normativa COVID. 
Renovació de material sanitari. 

Unificació aula Cabrera i Formentera. 

Tancament Terrassa Formentera.  
Creació espai coeducació. 

Valoració de la creació d’un espai polivalent exterior. 
Adquisició de PCs dins l’acord Marc. 
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Aquest diagnòstic serà l’eix que marcarà el nostre pla de treball per a aquest curs 2021-2022 conjuntament 

amb totes les instruccions, normativa i recomanacions que s’han publicat en relació a la situació sanitària. A 

més servirà de punt de partida per a les programacions que concretaran els diferents departaments i 

comissions durant aquest curs. 
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3. PLANS D’ACTUACIÓ 

 

 

3.1 PLA DE CONTINGÈNCIA 2021-2022  

El Pla de contingència 2021-2022 va ser elaborat i aprovat el passat mes de juliol seguint les directrius marcades a la Resolució conjunta del conseller 

d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de 

prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius 

no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2021- 2022. 

Està publicat a la pàgina web del centre i al GESTIB. 

Veure Annex 1. 

 

 

3.2. PLA ANUAL 2021-2022 
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PLA ANUAL 2021-2022 

ÀMBIT INTERVENCIÓ  OBJECTIU ESTRATÈGIC  INDICADORS  
VALOR META 

ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS 
Referència Millora 

ESTRATÈGIA I 
PLANIFICACIÓ 
ANUAL  (MP05) 
I MILLORA 
(MP03) 

Adaptar centre a nova Llei 
estatal de FP i a Llei 
d'educació de les IB 

Grau adaptació a la 
nova llei 

0 - Pendents publicació nova normativa Equip directiu Humans 

Implicar la comunitat 
educativa en la millora 
contínua del SGQ 

Documents 
actualitzats 

50% 60% 
Revisió del MP01 

Equip de millora 
Humans, 
materials i 
econòmics 

Reducció indicadors 18 ↓10% Revisar els indicadors del MP02 

Pàgina web 
actualitzada semestre 

0/anual 1/anual 
Facilitar els processos revisats a la persona 
responsable de la pàgina web 

↑Puntuació ítem 
enquesta professorat 

6,6 6,7 
Fer el seguiment amb els responsables del procés 1 
vegada al any 

↑ Núm SQFR rebudes 1 ↑10% Difusió PR SQR a traves de tutoria  

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

Núm. projectes anuals 
de col·laboració amb 
CRN 

2 3 

Col·laboració projecte conjunt CRN Atención Social i 
CRN de Navarra en el projecte "Atención sociosanitaria 
básica a colectivos vulnerables" 

Equip docent CFGM i 
CFGS TIS 

Humans 
Col·laboració del professorat d'Habilitats Socials i 
Destreses Socials en el testeig del material softskills 
del projecte de CRN 

Professorat HHSS, 
DDSS i altre 
professorat interessat  

Projecte de col·laboració de l' aula emprenidoria per a 
l'elaboració de material de divulgació del CRN 

Responsable aula 
emprenidoria 

Núm. projectes anuals 
de col·laboració amb  
altres entitats 

2 2 

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

Equip directiu/ Equip 
docent GM 

Humans 

Col·laboració amb màster del professorat i pràctiques 
de grau  

Equip directiu 
/professorat tutor 

OFERTA 
FORMATIVA, 
MATRICULACIO 
I HORARIS 
(MP01) 

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

Núm. gestions 
realitzades amb 
sector/altres centres 

0 2 
Planificació implantació CFGS  formació per a la 
mobilitat segura i sostenible 

Equip directiu Humans 
Sol·licitud realitzada 

0 1 
Sol·licitud a la DGFPIEAS convocatòria anual de Proves 
lliures de tots mòduls cicles alternança a partir 2022-
2023. 

Núm. Certificats 
professionalitat 
incorporats a oferta 

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

Millorar la projecció 
externa del centre 

Núm visualitzacions 
youtube 

973 ↑2% Creació del nou canal youtube del centre 

Responsable xarxes 
socials 

Humans (Hores 
lectives) 

Núm. seguidors 
Facebook Instagram 

672+252 ↑2% Assignació horària professora responsable xarxes 
socials. 

Núm. publi a xarxes 32 ↑2% 

Reduir el biaix de gènere 
als cicles formatius ofertats 

Núm. Accions 
realitzades 

0 2 
Revisió de la projecció de la imatge dels cicles a través 
dels fulletons, web… (Acció 6 Pla de igualtat i 
coeducació) 

Equip 
directiu/Comissió 
igualtat i coeducació 

Humans, 
materials i 
econòmics 
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ÀMBIT INTERVENCIÓ  OBJECTIU ESTRATÈGIC  INDICADORS  
VALOR META 

ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS 
Referència Millora 

ENSENYAMENT 
APRENENTATGE 
(MP02) 

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

Puntuació item 
enquesta satisfacció 
professorat  

7,1 7,2 
Formació inicial Programació per CPPS per 
professorat nouvingut al setembre 

Equip directiu, 
cap departament 

família 
professional i cap 

de departament 

relacions 
exteriors 

Humans, 
materials i 

econòmics 

Núm. Professorat que 
ha superat curs 
avaluació per CPPS 

0 80% FeC del CEP: Avaluació competencial 

Document consolidat 
programació 
competencial 

80% 100% 
Revisió del model de programació per CPPS 
actual 

Percentatge hores d'ús - 10% 
Incorporació del simulador teleassistència en 
programació per CPPS del mòdul teleassistència 

Alumnat en seguiment 
individualitzat (CFGM) 

0 10 
Participació Pla Reactiva adreçat a pal·liar 
efectes de semipresencialitat alumnat CFGM 

Enquesta específica 
per  CFGS TIS 

0 1 
Elaboració enquestes valoració nivell adquisició 
CPPS (CFGS TIS) per entitats col·laborades FCT 

Núm. empreses 
responen enquesta 

0 5 
Enviament enquesta específica CFGS TIS a 
entitats col·labores FCT  

Núm. activitats 
subvencionades 

0 2 
Ampliació de l'oferta d'activitats 
complementàries a  partir d'una assignació 

econòmica per a cada equip docent 

Impulsar l'orientació 
acadèmica i  la inserció 
laboral de l'alumnat 

Núm. ofertes 
publicades Instagram 

23 
↑2% 

Difusió INTEGRAFEINA a les xarxes entre 
alumnat com a recurs d'inserció laboral  

DIOP i responsable 
aula emprenidoria 

Humans, 
materials i 
econòmics 

Núm. seguidors Instag 111 

Núm. empreses 
col·laboradores 

 -  2 
Testeig de la  plataforma EmpleaFP a través de 
2 entitats col·laboradores 

Núm de sessions 
d'orientació acadèmica 

4 9+4 
Realització de tallers d'orientació acadèmica a 
cada grup 

Núm. Alumnat donat 
alta EmpleaFP 

- 20 
Difusió alumnat de plataforma EmpleaFP  
(enregistrament i confecció currículum) 

Núm. d'accions 
realitzades aula 
emprenidoria 

1 2 

Adequació espai físic i promoció aula 
emprenedoria 

Jornada sensibilització i promoció aula 
emprenedoria tot centre (professorat i alumnat) 

Assessorament desenvolupament projectes reals 
empresa a alumnat titulat durant els 3 darrers 
anys. 

  

9



 

  

  

 

ÀMBIT INTERVENCIÓ  OBJECTIU ESTRATÈGIC  INDICADORS  
VALOR META 

ACTUACIONS RESPONSABLE RECURSOS 
Referència Millora 

GESTIÓ DE 
PERSONAL 
(MP06) 

Promoure l'actualització 
i reciclatge del 
professorat 

Puntuació item 
enquesta professorat 
(valoració i aplicació 
formació) 

7 7 

Curs Avaluació per CPPS 

Equip directiu/cap 
de departament 

Humans, 
materials i 
econòmics 

Formació inicial programació per CPPS 

Curs Iniciació a la Llengua de Signes  

Curs bàsic Primers Auxilis 

7,5 7,5 

Curs Pla d'autoprotecció 

Curs CEP: Cos i gènere. Projectes transversals 
des de l'art contemporani. 

Píndoles formatives  específiques equip docent 
CFGS TMC 

Píndoles formatives  específiques equip docent 
CFGS TPIG 

Facilitar el coneixement 
de la dinàmica de 
funcionament del centre 

↑Puntuació ítems 
enquesta professorat 
(comissions) 

6,8 6,9 

Assignació d'una persona de referència a 
professorat de nova incorporació. 

Equip directiu 
Humans, 
materials i 
econòmics 

Lliurament funcions a professorat amb càrrecs 
(ROF) 

Número accions 
realitzades 

_ 1 
Divulgació funcions comissions i coordinacions a 
la web a partir del ROF 

GESTIÓ DE 
RECURSOS, 
COMPRES I 
PROVEÏDORS 
(MP07) 

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

Espai creat - 100% 

Unificació aules Formentera i Cabrera 

Equip directiu 
Humans, 
materials i 
econòmics 

Creació racó coeducació (Acció 5 pla igualtat i 
coeducació) 

Núm. equipaments 
adquirits 

- 100% 

Adquisició d'un nou maniquí 

Adquisició d'un nou llit hospitalari 

Adquisició simulador teleassistència 

Núm. Gestions 
realitzades amb 
administració 

2 4 Tancament amb vidres terrassa Formentera 

0 2 
Estudi viabilitat instal·lació aula-taller polivalent 
exterior 

Optimitzar la cessió de 
l'ús dels espais amb 
IEDIB, entitats 
públiques i altres 

entitats de l'àmbit 
social. 

Núm. Coordinacions - 3 

Assignació d'un cap d'estudis de referència per a 
IEDIB Equip directiu i 

coordinadora 
tallers Humans, 

materials i 

econòmics 

Planificació i coordinació de l'ús de tallers i aules 
per sessions i proves pràctiques del seu 
alumnat. 

Documents realitzats - 1 

Assignació d'un cap d'estudis de referència per a 
cessió espais 

Equip directiu 
Informació bàsica de les condicions d'ús dels 
espais i d'un protocol d'ús de les instal·lacions 
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4. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

4.1 CALENDARI I HORARI GENERAL DEL CENTRE (DC010301) 

El CIFP Son Llebre estarà obert del dia 1 de setembre de 2021 al dia 31 de juliol de 2022. L’horari d’obertura 

durant el període lectiu serà de 8:00h a 21:00h. L'horari del Centre Integrat de Formació Professional Son 

Llebre s'estructura en dos torns, continuada i vespertí, per la qual cosa el professorat es reparteix en els 

torns esmentats.  

Per altra banda, l’horari lectiu de l’alumnat segueix contemplant les hores de reunions docents. Els dimecres 

de 14:00h a 15:00h i els dijous de 13:00h a 15:00h no hi ha classes. Es mantenen dins aquest horari les 

reunions de coordinació de cicle, equips docents, comissions, així com la formació dels docents. 

 

4.2 CALENDARI LECTIU 2021-22 (DC010302-0) 
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4.3 ELS DEPARTAMENTS DEL CENTRE 

Aquest curs, el claustre està format per 34 docents, dels quals n’hi ha 4 que estan a mitja jornada. 

Aquesta plantilla es distribueix entre el CIFP i el CRN i queda repartida de la següent manera: 

 CIFP Son Llebre: 

o 25 persones responsables de la impartició dels Cicles Formatius, de la qual hi ha  ½ jornada 

dedicada al Programa Reactiva (suport al GM durant els mesos octubre a desembre) 

o 5 persones responsables de la impartició dels Certificats de Professionalitat (4 places i ½) 

 CRN de l’Atenció Social: 

o 4 persones que dediquen la seva jornada al CRN (2 places senceres i 2 ½ jornada) 

juntament amb les responsables de l’equip directiu (secretària i directora). 

El CIFP Son Llebre està format per tres departaments: 

 El departament de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat. 

 El departament d’Informació i Orientació Professional. 

 El departament de Relacions amb les empreses i l’entorn productiu. 

El Departament de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat, el més extens del centre pel 

que fa a la composició, està format per tot el professorat amb atribució docent als cicles formatius.  

La tasca prioritària d’aquest departament és la de realitzar les programacions didàctiques d’acord als criteris 

establerts en el procés PR0202, realitzar les tasques pròpies de docència a l’alumnat i participar en algunes 

de les comissions del centre. 

El Departament d’Informació i Orientació Professional està format per 4 persones: 2 orientadores educatives 

(una amb funcions de cap d’estudis i l’altra amb funcions de cap del departament) més els 2 docents de 

FOL.  

L’objectiu general d’aquest departament és servir de suport a les tasques d’ensenyament del centre i prestar 

un servei d’orientació i informació acadèmica i professional obert també a qualsevol persona interessada 

matriculada, o no al CIFP Son Llebre. 

El Departament de Relacions amb les empreses i l’entorn productiu, específic dels centres integrats, està 

format per el professorat responsable de la Formació en Centres de Treball i el professorat que integra la 

comissió de projectes internacionals (ERASMUS). 

La tasca prioritària d’aquest departament és la coordinació de les pràctiques formatives, a més de les 

funcions d’assessorament i mediació en l’ocupació. 
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4.4 CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DEL CENTRE 
(NM010301) 

HORARI  DEL PROFESSORAT. NORMATIVA 

 

 El nombre de períodes lectius (de 55 minuts) del professorat serà de 19 per setmana com a criteri 

general,  podent arribar fins a 21. Aquests nombre de períodes setmanals lectius es pot considerar 
com a mitjana mínima quan els ensenyaments no presentin una distribució horària uniforme al llarg 

del curs, com és el cas del cursos de segon. En aquests casos l’horari del professorat podrà oscil·lar 
d’entre els 21 als 23 períodes lectius. 

 Les compensacions horàries, tenint en compte les ponderacions d’hores de 2n curs,  s’assignaran de 

la següent manera: 

 

19 períodes lectius 
(docència directa) 

1 CHL   

20 períodes lectius 
(docència directa) 

2 CHL 20 períodes lectius (no 
tots de docència directa) 

1 CHL 

21 períodes lectius 
(docència directa) 

3 CHL 21 períodes lectius (no 
tots de docència directa) 

2 CHL 

  

 Pel professorat que està a mitja jornada, el nombre de períodes lectius ha d’estar comprès entre 10 i 

11 setmanals. S’ha de completar l’horari amb períodes complementaris fins arribar a 14 períodes de 

permanència. 

 La durada de les sessions de classe serà de 55 minuts. 

 La permanència mínima diària del professorat al centre ha de ser de 4 períodes.  

 Només les tutores de les pràctiques formatives podran compactar en una sola jornada les hores 

lectives del seguiment de pràctiques. 

 L’horari lectiu diari del professorat oscil·larà des d’un mínim de dos períodes fins a un màxim de 
cinc. Només el professorat tècnic de FP podrà  impartir fins a 6 períodes lectives. 

 Tot el professorat és responsable de les incidències que es produeixin al llarg de la jornada escolar. 

 El professorat que sigui membre electe del consell social han de tenir assignats dos períodes 
complementaris a compte de les reunions del consell. 

 

  CRITERIS PEDAGÒGICS PER A LA CONFECCIÓ D’HORARIS 

 L’organització lectiva del centre respon al document sobre calendari i horari general del centre 
(DC010301). Així, l’horari lectiu serà: 

- Grups del matí:  de 8:00h. a les 14:00h.  

- Grups de  tarda: 15:00h. a les 21:00h. 

 Aquest horari es modificarà el dia en què el grup tengui assignada la tutoria i/o hi hagi reunions 

docents:  

- L’horari del matí serà d’entrada a les  8:00 i sortida a les: 13:00h, 14:00h o 15:00h. 

13



 

 

  

- L’horari del capvespre serà d’entrada a les 14:00h o 15:00h i sortida a les 21:00h.  

 Tant en el torn del matí, com en el torn de tarda, hi haurà un esplai de 30 minuts després de les tres 
primeres sessions de classe. 

 Els grups d’alumnat tendran un període lectiu de 6 sessions diàries de classe, excepte el dia de la 
tutoria, que en tendran 7. 

 El professorat que imparteix mòduls a segon curs, tendran més hores lectives durant el primer i 

segon trimestre que es compensaran en el tercer (es restaran les hores fetes del còmput global). 
Aquestes hores es dedicaran a tutories de mòduls  pendents,  al suport i seguiment a  la FCT, suport 

a l’equip directiu… Les hores complementàries es mantindran a 8.   

 

EN LA MESURA DE LES POSSIBILITATS, ES TENDRAN EN COMPTE ELS CRITERIS SEGÜENTS 

 S’intentarà, que les hores d’un mateix mòdul s’imparteixin en dies alternats. 

 Les hores de docència d’un mateix mòdul oscil·laran entre 1 i 3 períodes en una mateixa jornada 
escolar. 

 Per tal de conciliar la capacitat d'atenció de l'alumnat i l’aprofitament lectiu, es podran establir 
sessions de dues hores i  tres hores, especialment en els mòduls amb hores senars.  

 La conciliació familiar per a persones cuidadores principals de menors o de persones dependents. 

 Pel que fa a les tutories, es prioritzarà que siguin assumides pel professorat que està a jornada 

completa. Es contempla una hora complementària de dedicació a la tutoria.  

 El professorat de mòduls pràctics tindrà una hora complementària per manteniment dels tallers. 

 Pel que fa a l'equilibri d'horaris entre el professorat:  
o Repartiment equilibrat i ponderat de les hores lectives. 
o Que el professorat que acabi a darreres hores de la tarda, no comenci l’endemà a primera 

hora (hi ha d’haver un descans de 12 hores).  
o Intentar que no sigui la mateixa persona qui acabi cada dia a les darreres hores (màxim 2 

dies, i excepcionalment 3 dies/setmana). 
o Que qui acaba divendres a les 21:00h no hagi d’entrar el dilluns mati a les 8:00h. 

 El professorat del departament fa la proposta d’elecció de mòduls per al curs següent i 

posteriorment, el cap de departament juntament amb caporalia d’estudis, la revisaran d’acord  amb 

els criteris pedagògics i organitzatius aprovats pel claustre. Després s’elabora la distribució dels 
diferents grups i l’horari del professorat. Si no hi ha acord, la decisió és de la direcció del centre. 
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5. PLA ANUAL PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ 

DELS RESULTATS ACADÈMICS. 
Dins el PR0204 Procés d’avaluació es detallen les accions que es duen a terme per identificar i controlar el 

procés d’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics de l’alumnat, així com atorgar les 
qualificacions trimestrals i registrar- les. 

5.1  PLA ANUAL D’AVALUACIÓ 

MES DIA HORA GRUP CONTINGUT 

 
 DESEMBRE 

20/12/2021 12.00h 2n TMC Avaluació FCT (període flexibilització) 

20/12/2021 12.00h 2n TIS Avaluació FCT (període flexibilització) 

20/12/2021 12.00h 2n TAPD  Avaluació FCT (període flexibilització) 

15/12/2021 

13:10h 2n TIS B 1a Avaluació 

14:00h 1r MC 1a Avaluació 

14:00h 2n TIS G 1a Avaluació 

16/12/2021 

13:00h 
1r TIS A 1a Avaluació 

2n TAPD  1a Avaluació 

13:40h 
1r TAPD  1a Avaluació 

2n PIG 1a Avaluació 

14:20h 
2n  MC 1a Avaluació 

1r  PIG 1a Avaluació 

*CFGS TIS acaba a les 13h el dimecres 15.12.2021 

Recuperacions grups de 2n: 14 i 15 de març 

 
MARÇ 

16/03/2022 14:00h 
2n TAPD Avaluació ordinària sense FCT 

2n TIS G Avaluació ordinària sense FCT 

17/03/2022  

13:00h 2n TIS B Avaluació ordinària sense FCT  

13:45h 2n MC Avaluació ordinària sense FCT 

14:20 2n PIG Avaluació ordinària sense FCT 

 
23/03/2022  

  

14:00h 1r MC  2a Avaluació  

14:00h 1r PIG 2a Avaluació 

24/03/2022 
 

13:00h 1r TAPD  2a Avaluació  

14:00h 1r TIS A 2a Avaluació   

 

Recuperacions grups de 1r: 16,17 i 20 de juny 

 
JUNY 

22/06/2022 
grups primer 

13:00 1r TAPD  3a Avaluació i ordinària 

13:40 1r TIS A 3a Avaluació i ordinària 

14:20h 1r MC 3a Avaluació i ordinària 

14:20h 1r PIG 3a Avaluació i ordinària 

16/06/2022  

13:00h 2n PIG Avaluació  no presencial  (grups de 2n) 

13:20h 2n TAPD  Avaluació  no presencial  (grups de 2n) 

13:40h 2n TIS  Avaluació  no presencial  (grups de 2n) 

14:00h 2n MC Avaluació  no presencial  (grups de 2n) 

17/06/2022 

11:00h  
2n PIG Avaluació ordinària amb FCT   

2n TAPD  Avaluació ordinària amb FCT  

 
12:00h 

2n TIS B Avaluació ordinària amb FCT  

2n TIS G Avaluació ordinària amb FCT 

2n MC Avaluació ordinària amb FCT  
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5.2  ACCIONS A REALITZAR 

Abans de cada sessió d’avaluació, Caporalia d’estudis, tutors/res i DIOP organitzen la sessió 
d’avaluació seguint els models: MD020402 acta d’avaluació, MD020404 acta pre-avaluació alumnat i 

NM020401 guió sessió avaluació pel tutor/a. 

Abans de la sessió d’avaluació, el tutor/a amb la col·laboració del DIOP i l’alumnat realitzen  la sessió 

segons el guió i acta de preavaluació alumnat (MD020404).  

El professorat introdueix les qualificacions al Gestib fins el dia abans de la sessió d’avaluació. 

Trimestralment: el professorat respon al formulari de seguiment del PR0204 (DC020305) Caporalia 

d’estudis en fa el seguiment.  

Es realitza la junta d'avaluació dirigida pel tutor/a segons el guió establert (NM020401). El professorat 

ha d’aportar la informació relativa al % d’aprovats i mesures a adoptar, si cal. Així mateix també aporta 

informació significativa  relativa a l’alumnat i mesures adoptades. El/la tutor/a redacta l’acta que queda 
custodiada per Caporalia d’estudis. 

En el cas que hi hagi NNCC i AACC i/o AAMM, el professorat en fa el seguiment i constarà a l’acta de 
la junta d’avaluació. Després de l’avaluació els tutors/es lliuren els butlletins a l’alumnat i resolen les 

reclamacions, si escau 

Al claustre de cada trimestre, es presentaran els resultats de l’avaluació i mesures correctores 

de tots els grups i l’anàlisi dels indicadors (MD020407).  

 

5.3.  INSTRUMENTS I DADES A UTILITZAR 

MD020402   Acta sessió avaluació 

MD020404   Guió sessió preavaluació alumnat 

MD020407   Resultats de l’avaluació i mesures correctores  

DC020305  Anàlisi “resultats seguiment trimestral”  

 

 

5.4.  INDICADORS 

Els indicadors quantitatius que es fan servir per dur a terme el PR0204 es relacionen amb el percentatge 

d’alumnat aprovat per mòduls, prenent les següents referències: 

ALUMNAT DE PRIMER 

- 50% d’alumnat aprovat a cada mòdul a la primera avaluació 

- 60% d’alumnat aprovat a cada mòdul a la segona avaluació 

- 70% d’alumnat aprovat a cada mòdul a l’avaluació final 

ALUMNAT DE SEGON 

- 50% d’alumnat aprovat a cada mòdul a la primer avaluació 

- 70% d’alumnat aprovat a cada mòdul a la segona avaluació 

 

Es té en compte també l’anàlisi d’informació qualitativa, a partir de dades quantitatives, en relació a:  

- Alumnat que promociona de 1r a 2n curs 

- Alumnat que supera satisfactòriament mòduls de FCT i projecte 

- Aspectes qualitatius que defineixen el grup 
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5.5.  ÒRGANS RESPONSABLES 

 

Caporalia d’estudis:  

 

- Preparar la reunió d’avaluació amb persones tutores amb la 

documentació necessària. 

- Enviar formulari google al professorat per recollir els resultats 
de les avaluacions trimestrals i les mesures a adoptar si escau. 

Els resultats es traslladaran a l’excel corresponent. 
- Presentar resum dels resultats trimestrals al Claustre. 

- Traslladar a la memòria del sistema els resultats d’aquest PR 
- Guardar la documentació generada en cada sessió d’avaluació. 

Tutor/a: 

 

- Preparar les reunions de preavaluació amb l’alumnat i 

d'avaluació amb l’equip docent. 
- Dirigir la sessió d’avaluació i emplenar l’acta. 

- Signar les actes d'avaluació. 

Professorat: 
 

- Introduir les qualificacions al Gestib un dia abans de cada 
sessió d'avaluació. 

- Aportar la informació d’anàlisi i mesures individual i grupals 

dels alumnat. 
- Respondre el formulari trimestral sobre el seguiment d’aquest 

PR. 
- Analitzar els resultats i proposar mesures correctores si no 

s’arriben als resultats acadèmics marcats per a cada avaluació. 
- Signar les actes de la sessió d'avaluació. 

- Participar en l’avaluació del procés mitjançant DAFO per 

detectar RROO i proposar AAMM si escau 

Alumnat: 

 

- Preparar les sessions d’avaluació. 

- Delegat/da i sotsdelegat/da, participar a les reunions 

d’avaluació. 
- Emplenar el full de preavaluació i donar-lo al tutor/a un cop 

acabada la primera part de la reunió. 

Junta d'Avaluació: 

 

- Proposar les mesures de reconeixement i/o correccions que 

consideri. 

Coordinadora de qualitat: 
 

- Recollir l’avaluació final del procés i els resultats del DAFO amb 
l’anàlisi de RROO i AAMM. 
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6. PROJECTES INSTITUCIONALS I PLANS DEL CENTRE 
 
6.1. SEGUIMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I PLANS DEL CENTRE 

 
PROJECTES 

FIXAT A PGA GRAU 
ASSOLIMENT* 
2020-2021 

Observacions 
SÍ   NO 

1 Pla Anual  x  5/5 Aprovat en Claustre de 21 octubre 2021 

2 Concreció Curricular x  4,5/5 Aprovat en Claustre de 21 d’octubre 2021 

3 Projecte Lingüístic  x 3/5 Aprovat en Claustre de 29 de juny 2018. 
Valorat al Claustre 29 de juny de 2021 

4 Pla de Convivència  x 5/5 Informat en el Claustre de 29 de juny de 

2021. Aprovat pel Consell Social de 20 de 

de juliol de 2021. 

5 Pla d’igualtat i 

coeducació 

 x 5/5 Informat en el Claustre de 29 de juny de 

2021. Aprovat pel Consell Social de 20 de 
de juliol de 2021. 

6 Pla d'Atenció a la 
Diversitat 

 x 5/5 Aprovat en Claustre de novembre de 
2018. Revisat en Claustre d’octubre 2019.  

7 Pla d'Acció Tutorial  x 5/5 Aprovat en Claustre de novembre de 
2018. Revisat en Claustre d’octubre de 

2019. 

8 Pla d’Orientació 

Professional 
 x 4/5 Aprovat en Claustre de novembre de 

2018. Revisat en Claustre d’octubre de 
2019. 

9 Pla de Formació x  4/5 Aprovat en Claustre de 21 octubre 2021 

10 Pla Activitats 

complementàries 
x  4/5 Aprovat en Claustre de 21 octubre 2021 

11 Reglament 

d'Organització i 

Funcionament Centre 

 x 5/5 Informat i valorat en el Claustre de 29 de 

juny de 2021. Aprovat pel Consell Social 

de 20 de de juliol de 2021. 

12 Projecte mobilitat: 

Erasmus + 
x  5/5 

 
Valorat en Claustre de 29 de juny de 

2021. Tot i la situació sanitària s'han dut 
a terme mobilitats de GM i GS a diferents 

països. 

13 Pla d’emergències  x 4,5/5 Valorat al Claustre 29 de juny de 2021. 

S’ha realitzat el simulacre i les revisions 
mèdiques del personal docent. 

14 Comissió de salut  x 4,5/5 Valorat al Claustre 29 de juny de 2021 

15 Equip de millora  x 5/5 Valorat al Claustre 29 de juny de 2021 
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6.2. PLA ANUAL DE PROGRAMACIÓ 

 
TEMPORALITZACIÓ ACCIONS PREVISTES 

juliol 

Revisió del Pla anual de Programació i models de programació per part de Caps 
d’estudis i adaptació a les instruccions publicades en relació a la situació sanitària per 

poder incloure al Pla de contingència a l’ ANNEX 3 Introducció adequació a les 
programacions en els diferents escenaris Curs 2021-2022. 

setembre 

Reunió departament per consensuar especificacions de les programacions, si 
cal.  

Posar a l’abast del professorat les memòries i programacions del curs anterior.  
El professorat rebrà informació, si escau, sobre els projectes propis del centre per tal de 

contemplar-los en les seves programacions. 

Revisió i actualització de les programacions de cicle, per part de Caps d’Estudis i 

Cap de departament, segons MD020202a 

Elaboració de la programació del departament de família professional segons el 
model MD020201, per part de Cap de departament 

Elaboració de la programació dels mòduls professionals, per part del professorat 

que es farà seguint el model MD020202b actualitzat (programació per competències 
professionals, personals i socials) que hauran de partir de les programacions de cicle 

(MD020202a) i l’ ANNEX 3 Introducció adequació a les programacions en els diferents 
escenaris curs 2021-2022. 

També se facilitarà al professorat el calendari anual d’avaluacions. 

Els models de les programacions contenen parts comunes pactades, relatives a criteris de 
qualificació i de recuperació, aprovades en reunió de departament, que s’hauran de 

mantenir a la programació de cada mòdul. 

21 de setembre Termini límit del lliurament de les programacions 

Dins la quinzena 

posterior al 
lliurament de les 

programacions 

Revisió de les programacions i la seva adaptació al model establert per part del 

Cap de Departament i Caps d’estudis. Les programacions que no s'aprovin es tornaran al 
professorat per a que faci les correccions oportunes en el termini d'una setmana. 

El primer dia de 

classe 
Presentació de la programació del mòdul a l’alumnat amb èmfasi especial als 
criteris de qualificació i recuperació per part del professorat. Aquesta informació serà 

pública, ja que es penjarà a la web per a la seva consulta per part de l’alumnat. 

Sessions 
d’avaluació 

trimestrals 

Seguiment de les programacions a les sessions d’avaluació (el professorat  
informarà  si hi ha hagut modificacions a la programació, farà el recompte d’hores 

lectives realitzades i UT impartides i projectes realitzats, així com els acords presos en cas 

de no assolir els indicadors marcats)  
Des de Caporalia d’estudis s’enviarà abans de la sessió d’avaluació un formulari al 

professorat per recollir aquestes dades i d’altres que siguin d’interès. 

juny 
Elaboració de les memòries de cada mòdul professional segons el model 

MD020204 i de la memòria final del departament (MD020205), per a la seva 

aprovació posterior. 

Darrera setmana 

de juny 
Lliurament de les memòries , en el dia establert en la reunió de Departament de juny. 

Final de curs 
Realització DAFO per part de l’equip directiu, per valorar aquest procés dins el marc del 
MP02  i identificar els riscos i oportunitats a tenir en compte el proper curs. 

Final de curs 

Traspàs de la informació d’aquest procés a la Memòria del sistema per part de la 

coordinadora de qualitat. 
L’equip de millora recollirà les propostes que hi pugui haver a les memòries del 

departament i de cada un dels mòduls, i al resultat de la DAFO i les traspassarà al 
PR0303 de Gestió de NNCC, AACC i AAMM, RROO, si escau. 
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6.3. PLA ANUAL DE FORMACIÓ 

El passat mes de juny el Departament de Família Professional va realitzar la petició de formació del 

professorat al CEP pel curs 2021-2022. Es va sol·licitar el curs Avaluació competencial i GESTIB, de 

20 hores de durada, curs ajornat el curs 2020-2021 per la situació pandèmica. L’objectiu és c amb la línia 
pedagògica del centre aprofundint amb la formació en programació per competències. 

 

Nom del curs Data Ponent Assistents 

Curs primers auxilis Setembre 2021 Docents sanitaris Professorat CIFP Son Llebre. 

Sessió introducció 

programació per 

competències 

Setembre 2021 Cap departament i 

Cap estudis 

Professorat nou curs 2021-

2022. 

Pla autoprotecció CIFP 
Son Llebre 

Setembre 2021 Responsable  Professorat nou curs 2021-
2022. 

Píndoles formatives 

CFGS TMC 

Curs 2021-2022 Per determinar Professorat CFGS TMC i 

professorat departament i 
membres CRN interessat. 

Píndoles formatives 

CFGS TPIG 

Curs 2021-2022 Per determinar Professorat CFGS TPIG i 

professorat departament i 
membres CRN interessat. 

Curs FeC CEP Palma. 

Avaluació 
competencial i GESTIB 

Setembre-

Octubre 2021 

MA Tirado i assessor 

CEP. 

Professorat departament 

família professional. 

Sessions formatives 

Igualtat i coeducació 

Curs 2021-2022 Per determinar Tota la comunitat educativa. 

Curs CEP. Cos i gènere: 

projectes transversals 

des de l’art 
contemporani. 

Curs 2021-2022 Professorat CEP Professorat interessat. 

 

6.4. PLA ANUAL D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
 
Les activitats complementàries són un factor enriquidor en la formació del nostre alumnat, ja que 
contribueixen a: 

 
 Ampliar la seva formació. 

 Formar diferents aspectes de la seva personalitat. 

 Facilitar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa. 

 Interessar l’alumnat en el seu procés educatiu i desenvolupar el seu esperit crític. 

 Desenvolupar les capacitats humanes referents a l’equilibri personal, les relacions amb els altres i 

la inserció social. 
 Desenvolupar i potenciar els valors de solidaritat i col·laboració social. 
 Implicar l’alumnat en altres àmbits com la cultura i el medi ambient. 

 Promoure el sentit de la responsabilitat, col·laboració i participació en la comunitat educativa. 

 

La Coordinació d’Activitats Complementàries (CAC) s’encarrega de promoure, organitzar, coordinar i 
facilitar les diferents activitats. Igual que la resta de comissions del centre, s’ha vist modificat el seu 

funcionament per la reorganització del centre fruit de la pandèmia. 
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La programació del present curs contempla l’organització de les activitats complementàries en 4 blocs, 

tots ells es veuran condicionats per la crisi sanitària que es viu actualment i el nivell 
d’alerta vigent en cada moment: 

 

1. Activitats organitzades pel professorat dels diferents mòduls i cicles: 

En aquest bloc s’inclouen les activitats vinculades a la realitat formativa i laboral que poden suposar 
possibilitat d’inserció per al nostre alumnat (xerrades, sortides...) dissenyades pel professorat en 

resposta a les necessitats de docència dels seus respectius mòduls. Totes aquestes activitats se 
programen amb objectius pedagògics i com a complement al treball realitzat a l’aula, per tant se 

detallen en les respectives programacions de mòdul. 

Durant aquest curs, degut a la crisi sanitària, moltes de les entitats que ens rebien no podran obrir les 

seves portes al nostre alumnat. Així i tot, en funció de l’escenari vigent en cada moment, s’intentaran 

mantenir les sortides amb el format que sigui més adient.  

2. Jornades temàtiques: 

En aquest bloc s’inclouen les activitats organitzades amb una temàtica de referència i amb la 
participació de tot l’alumnat del centre.  

 

Les activitats 25N i 8N són activitats de centre i vinculades a la Comissió de coeducació i igualtat. Els 
cicles poden organitzar activitats dins aquestes dates coordinant-se amb la comissió. 

 
Des del cicles es poden organitzar jornades per presentar temàtiques relacionades amb el seu àmbit 

d’intervenció. Aquestes jornades estarien coordinades des del cicle i obertes a la participació de la 
resta d’alumnat del centre. 

Es realitzaran les següents activitats: 
 

Trimestre Responsable Data prevista Temàtica 

1r 

 

Comissió igualtat i 
coeduació 

 

25 novembre 
S’organitzaran diverses activitats amb 
motiu del 25N dia mundial contra la 
violència de gènere 

2n Comissió igualtat i 

coeduació 

 

8 de març 
S’organitzaran diverses activitats amb motiu 

del 8 de març dia internacional de la dona. 

1r CFGS TIS 3 de desembre Dia de la persona migrada 

2n CFGS PIG 14 de febrer Mites de l’amor romàntic 

 

3. Celebració d’efemèrides assenyalades: 

En aquest bloc s’inclouen les activitats organitzades per celebrar dates assenyalades.  
 

Durant aquest curs, estan previstes les següents celebracions, amb les adaptacions pertinents: 

 

Nadal Activitat organitzada conjuntament amb la Residència Son Llebre. 

Sant Antoni Activitat organitzada conjuntament amb la Residència Son Llebre. 

Graduació 
Per a alumnat de 2n curs dels diferents cicles formatius (format 
pendent de definició depenent de la situació sanitària) 
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4. Jornades i exposicions: 

En aquest bloc s’inclouen les activitats organitzades des de la CAC per tal d’aprofitar els espais comuns 
del centre i donar difusió als cicles formatius de la nostra família professional. 

 

Portes obertes 
(maig/ juny) 

Format pendent de definició depenent de la situació sanitària. 

Exposicions  

(durant curs) 

Es tracta d’exposicions temàtiques relacionades amb els perfils professionals del 

centre (hall del centre i espai davant DIOP) 

 

5. Gestió permisos sortides alumnat menor d’edat: 

En el cas de realitzar sortides amb alumnat menor d’edat, s’enviarà un avís al tutors legals a través del 

Gestib, informant del lloc, data i horari de l’activitat. 

Al full de matrícula els tutors legals autoritzen aquestes sortides. En el cas que algun alumne/a no estigui 

autoritzat per part del seus tutors, s’enviarà autorització expressa per a cada una de les sortides a 

realitzar. 

6. Estades, intercanvis i viatges de caire formatiu-lúdico-culturals 

Dins els plantejaments del centre es contempla la possibilitat de la realització d’estades, intercanvis i 
viatges formatiu-lúdico-culturals per oferir a l’alumnat i professorat la possibilitat de conèixer altres 

realitats vinculades a l’àmbit professional dels nostres cicles així com reforçar les competències 

professionals personals i socials, tan essencials en els nostres perfils professionals. 

Aquestes activitats, evidentment, es veuran condicionades a la situació sanitària actual i en cas de dur-les 

a terme hauran de comptar amb el vistiplau del Consell Social i del Departament d’Inspecció Educativa.  

 

6.5 . MOBILITATS ERASMUS+ 

 
El CIFP Son Llebre participa en el Programa Erasmus+ en consorci amb la Conselleria d’Educació i 

Formació Professional per les mobilitats del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència i amb 
projecte propi per les mobilitats dels CFGS que s’imparteixen al centre. 

El curs 2020 – 2021 es va renovar la Carta ECHE que ens permet participar en les convocatòries que 

s’estableixin al llarg del període  2021 – 2027 i es va presentar projecte per la convocatòria de 2021, que 
ha estat aprovat, amb una adjudicació provisional de 3 beques de mobilitat per a pràctiques de l’alumnat i 

3 beques per a formació de professorat. 

Pel que fa a les beques de les convocatòries dels cursos anteriors, queden pendents d’execució les 

mobilitats de professorat i d’alumnat del projecte de la convocatòria de 2020. També hi ha alguna beca 

pendent per a mobilitat de l’alumnat de la convocatòria del projecte de 2019.  

Respecte a la participació en el projecte en consorci amb Conselleria d’Educació, s’ha sol·licitat la 

continuació en el projecte, per tant es podran oferir pràctiques per a alumnat del CFGM i, si la situació 
sanitària ho permet, beques per a formació de professorat del cicle. 
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7. MEMÒRIA ADMINISTRATIVA 

 
7.1. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE: 

 

7.1.1. PERSONAL DOCENT DEPENENT DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

El centre es va posar en funcionament el curs 2010-11. En els seus inicis va tenir una plantilla orgànica 

considerada molt reduïda, però que en els darrers anys, se’ns ha augmentat de manera considerable: curs 
2010-11, 2 places, curs 2011-12, 4 places, curs 2014-15, 6 places , curs 2015-16, 12 places, curs 2016-17, 

13 places, curs 2017-18, 14 places,  i curs 2018-19, 18 places en la plantilla orgànica. Per tant, podem dir 

que actualment un 56% de les places del centre es corresponen amb la plantilla orgànica.  

Les especialitats del professorat i la corresponent plantilla orgànica del centre són: 

ESPECIALITATS Plantilla  Ocupades 

Serveis a la comunitat 7 6 

Intervenció sociocomunitària 8 6 

Procediments sanitaris i assistencials 1 1 

Formació i Orientació Laboral 1 1 

Orientació educativa 1 1 

 18 15 

Per tant, durant aquest curs 2021/2022, el claustre del CIFP Son Llebre l’integren un total de 34 persones, 
de les quals: 

 14 tenen plaça definitiva en el centre 

 1 està en comissió de serveis  

 19 estan ocupades per a professorat interí, de les quals, 4 són mitja jornada. 

 

 

7.1.2. PERSONAL NO DOCENT 

El personal no docent està format per: 

 un cap de secretaria i un auxiliar administratiu 

 dues ordenances (1 de matí i 1 de tarda) 

 tres persones a l'equip de neteja (2 en torn de matí i 1 en torn de tarda)*. 

*Degut a la situació sanitària l’equip de neteja s’ha ampliat amb una altra persona que dur a terme el reforç 
a migdia, per tal que totes les aules es puguin netejar entre el torn de matí i el de l’horabaixa. 

La secretaria del centre, per tal de donar resposta a les necessitats de l’alumnat té el següent horari:  

 tots els dies: torn de matí 

 dimarts i dijous: torn tarda 

Degut a la situació sanitària, s’ha habilitat a la pàgina web un sistema de reserva de cita per a l’atenció 
presencial a Secretaria. 
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7.2. ESTADÍSTICA DE PRINCIPI DE CURS  

 

7.2.1. MATRÍCULA curs 2021-2022 

 
GRUPS RÀTIO 

1r CFGM Atenció a persones en situació de dependència 26 

2n CFGM Atenció a persones en situació de dependència 24 

  

1r CFGS Integració Social A 29 

(2 repetidors) 

2n CFGS Integració Social B 22 

2n CFGS Integració Social G 13 

1r CFGS Mediació Comunicativa 23 

2n CFGS Mediació Comunicativa 20 

1r CFGS Promoció de la igualtat de gènere 26 

2n CFGS Promoció de la igualtat de gènere 20 

  

Grup FCT setembre – desembre  

CFGM Atenció a persones en situació de dependència 

14 

Grup FCT setembre – desembre  

CFGS Integració Social 

2 

Grup FCT setembre – desembre  
CFGS Mediació Comunicativa 

1 

  

Certificat de professionalitat Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials 

30 (2 grups) 

Certificat de professionalitat Atenció sociosanitària a persones en el 

domicili 

30 (2 grups) 

 284 
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7.2.2. PERFIL DE L’ALUMNAT DELS CICLES FORMATIUS 2021-2022 

Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà i/o superior, l’alumnat matriculat en el curs 2021-22 són 
224 alumnes dels quals un 30,22 % corresponen a Grau Mitjà i un 69,78 % a Grau Superior. 

 
 
 

 
 

 
 

Per cicles, un 30,22% corresponen a matrícules d’alumat del CFGM d’Atenció a persones en situació de 
dependència,  un 29,33 % corresponen a matrícula d’alumnat del CFGS d’ Integració Social, 20% al 

CFGS de Mediació Comunicativa i un 20,45 % al CFGS de Promoció de la Igualtat de Gènere. 

 
 

 
 
 

 
 

30,22% 

69,78% 

PERCENTATGE PER GRAU 

GM GS

30,22% 

29,33% 

20% 

20,45% 

DISTRIBUCIÓ PER CICLES 

TAPDS TIS MC PIG
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Seguint les variables sociològiques podem fer el perfil del nostre alumnat: 

 

 

El 97,75% és de nacionalitat espanyola i quasi el 88,44% del total de l’alumnat són dones. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,44% 

11,56% 

MATRÍCULES SEGONS SEXE 

DONES HOMES

97,75% 

2,25% 

NACIONALITAT 

Espanya Altres països
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Pel que fa al lloc de residència de  l’alumnat un 39,32% viu a Palma, un 12,62% a Marratxí, un 

46,12% a altres municipis de Mallorca i un 1,94% a altres Illes. 

 

 

 

 

Per últim, analitzam el perfil de l’alumnat atenent altres variables relacionades amb el procés 

d’aprenentatge. 
 

Del total d’alumnes matriculats durant aquest curs escolar, un 12,44% consta en el Gestib que presenten 
Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) i, d’entre aquests, un 1,78% és considerat 

alumnat que presenta Necessitats Educatives Especials (NEE). 
 

 
 

 

 

 

 

39,32% 

12,62% 

46,12% 

1,94% 

MATRÍCULES PER MUNICIPI 

Palma Marratxí Altres municipis de Mallorca Altres illes

1,78% 
6,22% 0,44% 

4% 

87,56% 

IDENTIFICACIÓ I TIPOLOGIA NESE 

NEE TA TGL TDH NO NESE
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Si posam l’emfasi en el percentatge d’alumnat NESE per cicles formatius, s’observa que el cicle que, amb 

diferència absorbeix més alumnat NESE és el CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència 

(58,62%). 

 

 
 

 

 

 

7.3. ALTRES OFERTES I SERVEIS DEL CENTRE 

Com a CIFP seguim sent centre seu del Procediment d’acreditació de les competències professionals, que 

depèn directament de l’IQPIB. A partir del gener de 2020 es va convertir en un procediment obert. Aquest 
fet dur implícit que mensualment l’IQPIB ens passa una resolució amb les despeses d’assessorament i 

avaluació autoritzades perquè des del centre es faci el corresponent pagament. Respecte als espais, seguim 
amb la cessió, prèvia reserva, del despatx d’acreditacions i/o aules tallers necessàries. 
 
Respecte als estudis de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència a distància, seguim com a 

centre col·laborador de l’IEDIB. Fins ara, el centre aportava el professorat per dur a terme les sessions 

pràctiques i la cessió dels espais per dur a terme aquestes sessions així com les proves finals. 
Aquest curs 2021-2022 estam explorant una nova forma de col·laboració. L’IEDIB es fa càrrec de la docència 

de les sessions pràctiques i el CIFP Son Llebre aporta els espais per dur a terme les sessions pràctiques i les 
proves finals. S’ha fet un calendari d’ús dels espais per part de l’IEDIB que es concentrarà entre els mesos 

de novembre a maig:  

 Els dimecres a la tarda disposaran de l’aula Margalida Jofre, així com dels tallers sanitaris i de suport 

domiciliari. A partir del mes de març també disposaran de l’aula Menorca. 

 Els dissabtes disposaran de l’aula Mallorca, així com dels tallers sanitaris i de suport domiciliari. 

 També faran servir puntualment el saló d’actes.  

Les despeses de neteja i de consergeria dels dissabtes correran a càrrec de l’IEDIB. 
 

 

 

58,62% 20,69% 

6,90% 
13,79% 

PERCENTATGE ALUMNES NESE  A CADA 
CICLE 

TAPD TIS MC PIG
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7.4. SITUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 

 

El nostre centre es va posar en funcionament el mes de setembre de l’any 2010 a partir de l'Ordre conjunta 

dels Consellers d'Educació i Cultura, de Turisme i Treball i d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 9 de 
setembre de 2010 disposa la posada en funcionament del Centre integrat de formació professional Son 

Llebre. 

Es tracta d’un centre que depèn de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i de la Conselleria de 
Serveis Socials i Cooperació. L’edifici és propietat de la Conselleria de Serveis Socials i el personal, depèn de 

la Conselleria d’Educació i Formació Professional. 

L’edifici no es va construir amb la finalitat de ser un centre educatiu, sinó amb la intenció que fos un centre 

d’investigació de la malaltia d’Alzheimer. Aquest fet explica la distribució dels espais. Tot i això, s’han anat 

adequant els espais, en la mesura de les possibilitats, a les necessitats d’un centre educatiu. 

El centre té una capacitat per uns 120 alumnes en un sol torn. Les aules es troben a la primera planta de 

l'edifici.  

Un dels valors afegits que té el nostre centre i que ens aporta un plus incalculable a la nostra formació és la 

proximitat amb la residència per a persones amb discapacitat. Quan la situació sanitària ho permet, el fet de 

compartir espais ens permet realitzar al llarg de l’any diverses activitats conjuntes de les quals ens en 
beneficiem tant nosaltres com els residents (tallers de Nadal, torrada per sant Antoni...) 

Les instal·lacions incorporen les noves tecnologies que asseguren un equipament actualitzat (connexió a 
internet mitjançant fibra òptica). 

El centre ocupa un edifici que consta de dues plantes: planta baixa i primer pis. 

En el Pla de contingència 2021-2022 s’han dividit els espais en dues zones totalment diferenciades per tal de 

evitar al màxim el contacte entre els 4 grups de convivència estables que s’han format: 

 

 

 

 

 

 

Aquests grups de convivència, tenen espais de entrada/sortida, escales d'accés, zones d’esbarjo i banys 

ZONA B ZONA A 
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diferents, així com aules preassignades específiques per cada grup. 

L’alumnat només es pot moure dins la seva zona assignada. Excepcionalment, i si no està ubicat a la seva 

zona assignada podrà accedir als serveis de secretaria i DIOP, amb la cita prèvia corresponent. 

 

L’aforament dels diferents espais s’ha hagut de reduir atenent-nos a Resolució conjunta del conseller 
d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual 

s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per 
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022. 

La planta baixa és molt espaiosa i lluminosa perquè està tancada de vidres. Això permet, des del primer dia 

que l’alumnat interactuï amb els residents que es passegen pel pati de la residència. A la planta baixa hi 

trobam: el hall, la consergeria, el bar, l’aula d’emprenedoria i el saló d’actes i lavabos. 

Espais m2 aprox. Equipament 

Consergeria 20 m2 Fotocopiadora, central telefònica, ordinador i mobiliari de recepció. 

Bar 40 m2 Mobiliari de bar: cafetera, geleres, microones, taulell, taules i cadires. El 
servei de bar estarà tancat fins que no millori la situació sanitària. 

Hall 100 m2 Dividit en 2 zones: A i B. Compta amb màquines expenedores duplicades a 

cada zona, taulells d’anuncis, plantes naturals, taules i cadires... 

Aula 

emprenedoria 

22 m2 2 taules, 8 cadires, pissarra veleda, 2 prestatgeries cúbiques amb portes i 1 

ordinador amb connexió a internet. 

Saló d’actes 173 m2 S’ha limitat el seu ús a un desdoblament d’Atenció Sanitària. 
Capacitat per a 120 persones. Equipament format per: connexió a internet, 

projector, pantalla i ordinador. 

Lavabos (9) 50 m2 4 lavabos per zona A, 4 lavabos per zona B i 1 lavabo per a persones 
visitants. 

 

Al primer pis hi trobem: aules, tallers, despatxos i biblioteca. 

ZONA A: 

Aules: 
 

Aules m2 aprox. Equipament 

MALLORCA 71 m2 Taules i cadires per a 28 llocs de formació. Pissarra convencional i PDI. 

Carretó amb 28 ordinadors portàtils. 

MENORCA 70 m2 Taules i cadires per a 28 llocs de formació. Pissarra convencional.  

Carretó amb 28 ordinadors portàtils. 

EIVISSA 40 m2 Taules i cadires per a 15 llocs de formació. Pissarra convencional i PDI 
Carretó amb 15 ordinadors portàtils 

 

Tallers: 
 

Tallers m2 aprox. Equipament 

Suport domiciliari: 
Cuina 

32 m2 Equipament similar a una cuina domiciliària real: rentaplats, rentadora, 
forn, gelera, plaques d’inducció, vaixella, bateria d’olles,… 

Suport domiciliari: 

Bugaderia 

18 m2 Equipament similar a una bugaderia domiciliària real: assecadora, planxa 

i post de planxar, carro per la roba bruta, carro per la roba neta, armari 
de roba,… 

Suport domiciliari: 
Lavabos 

17 m2 Dividit en 2 àrees: Una part amb un bany estàndard i l’altra part amb un 
bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i per a grans 

discapacitats: banyera geriàtrica, grua, cadira de dutxa, rentacaps de 

llit… 
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Magatzems 
sanitaris              

(2 unitats) 

17 m2 

cadascun  
Mobiliari amb equipament similar a una sala de cures: carro de cures, 
carro de medicació setmanal, tauleta auxiliar amb palangana, caixa 

d’esterilització, bàscula, tallímetre, instruments de mesura de constants 
vitals, glucèmia… 

Habitacions 

hospitalàries  
(2 unitats) 

17 m2 

cadascun 

Mobiliari con equipament similar a una habitació hospitalària: 2 llits 

hospitalaris, butaques, tauletes de nit, maniquís per a docència, palo 
serumteràpia, cadires de rodes, caminadors, crosses… 

 

Altres dependències: 
 

Espai m2 aprox. Equipament 

Departament de Família 
Professional/FCT 

18 m2 Mobiliari divers per a atenció individual, arxiu, ordinadors amb 
connexió a internet i extensió telefònica (3 llocs de feina). 

Departament de 

Relacions exteriors/TIC 

18 m2 Mobiliari divers per a atenció individual, arxiu, ordinadors amb 

connexió a internet i extensió telefònica (3 llocs de feina). 

Departament 

d’Informació i orientació 
laboral 

18 m2 Mobiliari divers per a l’atenció individual, petites reunions, arxiu 

de documentació, ordinador amb connexió a internet i extensió 
telefònica 

Racó de coeducació 18 m2 Mobiliari divers per crear ambient facilitador de comunicació , 1 

ordinador amb connexió a internet, estanteria amb llibres de la 
temàtica, làmines/pòsters, tauler informatiu. 

Lavabos (11 unitats) 70 m2 4 lavabos. 

 
 

ZONA B: 

Aules 
 

Aules m2  Equipament 

FORMENTERA 90 m2 Taules i cadires per a 28 llocs de formació. Pissarra convencional i 
Pissarra Digital Interactiva. 

Carretó amb 28 cromebooks 

AULA MIREIA 
MENDOZA 

59 m2 Taules i cadires per a 24 llocs de formació. Pissarra convencional i 
Pissarra Digital Interactiva. Carretó amb 24 cromebooks. 

AULA MARGALIDA 

JOFRE 

38 m2 Taules i cadires per a 14 llocs de formació. Pissarra convencional i 

Pissarra Digital Interactiva. Carretó amb 14 cromebooks. 

 

Altres dependències: 

 

Espai m2 Equipament 

Biblioteca, hemeroteca i 

secció de treball 
individualitzat. 

142 m 2 Com a servei resta tancada. 

La part lateral que dóna a la residència s’ha habilitat com a una 
extensió de la sala de professorat (9 llocs de feina) 

Sala de professorat 78 m2 Taules de treball individual, mampares de protecció, ordinadors 

amb connexió a internet, fotocopiadora, extensió telefònica (9 
llocs de feina) 

Saleta esbarjo 18 Taquilles individuals, taula, cadires, gelera, microones, font 
d’aigua… 

Despatx CRN 18 m2 Mobiliari divers propi del treball individual amb 4 llocs de treball: 

telèfon i ordinadors amb connexió a internet. 

Despatx de direcció 18 m2 Mobiliari divers per treball i per atenció individualitzada, taula de 
reunions, arxiu, extensió telefònica. 

Despatx de caporalia 
d’estudis 

18 m2 Mobiliari divers per treball i per  atenció individualitzada, 
estanteries, pissarra, ordinadors amb connexió a internet i 

extensió telefònica. 

Secretaria (atenció 
públic) 

18 m2 Mobiliari divers per a l’atenció individual, arxiu de documentació, 
ordinador amb connexió a internet i extensió telefònica. 

Despatx 18 m2 Mobiliari divers per a atenció individualitzada, mampares 
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Secretaria/Gestió 
econòmica 

protectores, arxiu, ordinadors amb connexió a internet, 
fotocopiadora, escàner i extensió telefònica. 

Despatx d’acreditació  
experiència professional  

18 m2 Mobiliari divers per a reunions i custòdia de documentació. 

Tutoria 18 m2 Mobiliari divers per a atenció individual, arxiu, ordinador amb 

connexió a internet i fotocopiadora. 

Lavabos (11 unitats) 70 m2 4 lavabos, 1 lavabo per a persones amb diversitat funcional i 2 
lavabos per professorat. 

 

La nostra biblioteca, gràcies a un conveni entre la Conselleria Afers Socials, Promoció i Immigració i la UIB, 

forma part dels centres associats al Portal Social de la UIB, amb tots els avantatges que això implica: accés 

per part de la comunitat educativa del centre a tot el fons documental de la xarxa de biblioteques associades 

i a la biblioteca digital, així com molts d’altres privilegis dels quals podran gaudir-ne els seus usuaris 
registrats (qualsevol persona interessada amb formar-se o informar-se, fonamentalment, en l’àmbit de les 

persones en situació de dependència).  

Així com queda reflectit en el Pla de contingència i recollit a la web, aquest curs seguirà tancada com a 
servei extern. Per evitar la manipulació sense control de llibres i fulletons, s’han tancat les prestatgeries. En 

el cas que un/a alumne/a vulgui fer ús del servei de préstec de llibres, ha de seguir les instruccions de la 
persona responsable.  

El professorat i el personal d’administració té assignat un lloc de treball permanent i d’ús exclusiu. A la sala 

del professorat s’han instal·lat mampares de separació i protecció entre els diferents llocs de feina. 

Respecte a la ventilació, una de les deficiències de l’edifici, per tal de poder airejar els diferents espais, es 
varen realitzar tot una sèrie de modificacions en els sistemes de tancament del centre (finestres i portes), 

que eren poc accessibles i que ara permeten una ventilació natural de tots els espais. A més, la instal·lació 

de 7 temporitzadors possibilita la posada en marxa del sistema de renovació d’aire 4 cops al dia. 

Tal com queda recollit al Pla Anual, ens hem proposat per aquest curs: 

 

 Respecte a les infraestructures: 

o Unificació de les aules Formentera i Cabrera per tal de poder encabir els 28 alumnes amb la 

distància mínima d’1,2 m, així com marca la normativa. 

o Amb la finalitat de poder disposar d’un espai polivalent més durant els mesos de fred, es 

seguiran fent gestions amb Ajuntament de Marratxí i Conselleria de Serveis Socials per obtenir 

els permisos per al tancament amb vidrieres corredisses de la terrassa de devora secretaria. 

o Estudi viabilitat instal·lació aula polivalent a l’exterior (projecte conjunt amb la Residència). 

 

 Respecte als equipaments: 

o Anar actualitzant els equips sanitaris amb l’adquisició d’un maniqui i un llit hospitalari. 

o Creació del racó de coeducació (Acció 5 pla d'igualtat i coeducació) 

o Adquisició d’un simulador de teleassistència (mancança des dels inicis) 
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