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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 bàsic, 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). 

El curs passat, els certificats de professionalitat ja es varen impartir amb personal docent adjudicat per la 

Conselleria d’Educació i Formació Professional durant el mes de setembre. Aquest curs s’ha anat un pas més 

enllà i el professorat dels certificats de professionalitat ja es varen incloure a la quota del centre aprovada al 

mes de juny. Per tant, els horaris del professorat del centre ja es varen poder confeccionar amb la totalitat de 

la plantilla. 

 

Com a novetats d’aquest curs volem remarcar: 

 
• Que, després de 2 anys de pandèmia, ja no hem d’aplicar restriccions enfront a la COVID 19 ni 

elaborar un Pla de contingència. 

 
• La implantació del Cicle formatiu de grau bàsic d’Activitats domèstiques i neteja d’edificis. 

 
• Per primera vegada, i com a pla pilot, la fase d’assessorament del procediment d’acreditacions de 

qualificacions professionals a través de l’experiència laboral, es durà a terme amb professorat del 

centre, seguint les indicacions i la coordinació de l’IQPIB. En el nostre cas es disposarà d’una mitja 

jornada, entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de juny de 2023, per dur a terme aquesta tasca. 
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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. 

 
 

La PGA del curs 2022-2023 ve determinada per el Pla estratègic 2021-24 que emmarca el Pla anual 2022- 

2023. 

 

Per a l’elaboració del Pla Anual 2022-2023 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 DAFO realitzats 

a final del curs 2021-2022, el punt de partida d’aquest nou curs 2022-2023 a les diferents àrees crítiques pel 

que fa al diagnòstic inicial, és el següent: 

 
 
 

ÀMBIT INTERVENCIÓ Conclusions globals curs 2021-2022 

 

ESTRATÈGIA I 

PLANIFICACIÓ ANUAL 

(MP05) I MILLORA (MP03) 

 

• Avançar 2 setmanes les enquestes de satisfacció de l’alumnat per 

fer la devolució dels resultats abans d’iniciar el període de FCT 

(AAMM) 

• Revisar criteris d'acceptació i/o establir intervals d'acceptació com 

a valors de referència dels indicadors (PA) 

• No duplicar enquestes per alumnat del SOIB (AAMM) 

• Establir entre 1-2 indicadors per mesurar cada objectiu (PA) 

• Reprendre projecte d’espais de centre i d’espai d’oci (PA) 

• Repensar el calendari de reunions emprant el Google calendar 

(AAMM) 

 

OFERTA FORMATIVA, 

MATRICULACIÓ I HORARIS 
(MP01) 

 

• Proposar el disseny de les Jornades de Portes Obertes en 

col·laboració amb altres centres de zona, per tal de donar a conèixer 

l’oferta formativa completa d’un municipi o mancomunitat (AAMM) 

• Proposar a la DGFPIEAS que faci difusió de les Jornades de Portes 

Obertes que puguin desenvolupar els centres (AAMM) 

• Fer horaris més equitatius i que tot el professorat pugui impartir 

certificats i/o cicles (AAMM) 

 

ENSENYAMENT- 

APRENENTATGE (MP02) 

 

• Continuar treballant la programació per competències i l’avaluació 

competencial (PA) 

• Continuar el treball per projectes intermòduls als diferents cicles 

(Programacions) 

• Continuar treballant l’ús del llenguatge inclusiu a la documentació i 

produccions escrites del departament així com en la docència (Pla 

igualtat) 

• Fomentar la participació directa del departament a través de 

propostes a les reunions i eines telemàtiques (Departament) 

• Treballar amb la nova organització de la coordinació de cicle definida 

al ROF (AACC) 

• Fomentar l'autonomia dels cicles en el disseny i desenvolupament 

de les activitats complementàries de cada cicle (AAMM) 

• Planificar més reunions de tutors/es per tal de compartir propostes 

i activitats entre els diferents grups (AAMM) 

• Dissenyar i dur a terme per part de l’OE intervencions específiques 

grupals adaptades a les necessitats dels diferents grups en relació 
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ÀMBIT INTERVENCIÓ Conclusions globals curs 2021-2022 
 a la gestió d’emocions, tècniques d’estudi i convivència. (Pla DIOP) 

 
• Fer coincidir l'horari de l’OE amb els horaris de tutoria dels 

diferents grups (AAMM) 

• Fitxa tutoria informatitzada per tal de facilitar el buidatge de la 

informació (AAMM) 

 

GESTIÓ DE PERSONAL 
(MP06) 

 

• Posar pregunta qüestionaris formació " Transferència real a l'aula" 

(AAMM) 

• Contestar qüestionari a la darrera sessió de formació (AAMM) 

• Unificar gimcana acollida professorat (AAMM) 

GESTIÓ DOCUMENTAL 
(MP04) 

 

• Sessió informativa a l'inici de curs d'on estan ubicats els models 

per fer servir durant el curs (AAMM) 

• Publicació a la web dels diferents Macroprocessos i processos 

revisats (PA) 

GESTIÓ DE RECURSOS, 

COMPRES I PROVEÏDORS 
(MP07) 

 

• Incidència al CAU/ Adquisició de nous projectors (AAMM) 

• Adquisició nova pantalla més gran per aula Formentera (PA) 

• Instal·lació de cortines opaques aula Margalida Jofre (PA) 

• Canvi mobiliari, paret –pissarra Aula Eivissa (PA) 

• Redistribució i equipaments espais SD (PA) 

• Redistribució magatzems sanitaris i 2a obertura entre habitacions 

hospitalàries (PA) 

• Adquisició un maniquí (PA) 

• Adquisició chromebooks per substituir portàtils obsolets (PA) 

• Passar la pantalla videoconferències al despatx 48 i habilitar 

despatx acreditacions/tutoria amb la fotocopiadora (PA) 

 

 

Aquest diagnòstic serà l’eix que marcarà el nostre pla de treball per a aquest curs 2022-2023 conjuntament 

amb totes les instruccions, normativa i recomanacions que s’han publicat. A més servirà de punt de partida 

per a les programacions que concretaran els diferents departaments i comissions. 



 

 

3. PLA ANUAL 2022-2023 
 
 

ÀMBIT INTERVENCIÓ OBJECTIU ESTRATÈGIC INDICADORS VALOR META ACTUACIONS RESPONSABLES RECURSOS 
Referèn 

cia 
Millora 

 
 
 
 
 
 

ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ 

ANUAL (MP05) I MILLORA (MP03) 

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 0 - Pendents desplegament Llei Equip directiu Humans 

 

 
Implicar la comunitat educativa en la milloracontínua del SGQ 

 
 

 
↑Puntuació ítem enquesta professorat 

 
 

 
6.6 

 
 

 
6-7 

Revisió del MP03, MP04 i MP05  
Equip de millora/equip directiu 

 
 

 
Humans i econòmics 

Publicació dels processos revisats a la pàgina web 

Establir només entre 1-2 indicadors per a cada objectiu 

Revisió criteris acceptació i/o fixació d'intervals d'acceptació com a valors de referència delsindicadors. 

Revisió Projecte lingüístic 

 
 
 
 
Establir sinèrgies de col·laboració amb el CRNAtención Social i altres 

entitats 

 
 
 

 

 
Núm. projectes anuals de col·laboració 

 
 
 

 

 
5 

 
 
 

 

 
5 

Col·laboració, a través de la narració de l'experiència del CIFP, en l'elaboració del vídeo 
divulgatiu del CRN Atención Social "Certificados de profesionalidad del área de la AtenciónSocial" 

 

Equip docent CP 
 

Humans 

Participació del CRN Atención Social en el festival Voliana a través de la realització d'unajornada de treball amb entitats 

socials de l'entorn. 
Aula emprenedoria Humans 

Recerca conjunta d'entitats internacionals de l'àrea de l'Atenció Social per mobilitats Erasmus+ Departament Relacions 

exteriors ientorn laboral 
 
Humans 

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 Equipo directiu/professorat 
tutor 

Humans 

 

 
OFERTA FORMATIVA, 

MATRICULACIO I 

HORARIS (MP01) 

 
Adaptar l'oferta formativa a les demandes inecessitats de les parts 

interessades 

 
 
Núm. gestions realitzades amb sector/altres centres 

 
 

0 

 
 

2 

Implantació 1r curs CFGB Activitats domèstiques i neteja edificis i planificació 2n curs. 
 
 
Equip directiu 

 
 
Humans 

Gestió i seguiment possible implantació CFGS formació per a la mobilitat segura i sostenible, així com oferta en alternança 

i convocatòria Proves lliures lligada a aquesta. 

Millorar la projecció externa del centre Núm. publicacions a web/xarxes 60 ↑2% 
Canvi disseny de la web Equip directiu/Responsable 

xarxessocials 

Humans i econòmics (Hores 

lectives) 

Coordinació publicacions web/xarxes socials. 

Reduir el biaix de gènere als cicles formatiusofertats Percentatge més baix d'alumnat matriculat segons 

gènere 

 

12% 
 

↑3% 
Valoració dels canvis en els suports de difusió en relació al biaix de gènere (Acció 6 Pla deigualtat i coeducació) Equip directiu/Comissió 

igualtat icoeducació 

 

Humans, materials i econòmics 

 
 
 
 
 
 
 

 
ENSENYAMENT / 

APRENENTATGE (MP02) 

 

 
 

 
 

Millorar la competència professional, personal isocial de l'alumnat 

 

 
 
 

 
 

 
Puntuació item enquestes tutors/es empresa FCT 

 

 
 
 

 
 

 
- 

 

 
 
 

 
 

 
7 

Formació inicial Programació per CPPS per professorat nouvingut al setembre 
 
Equip directiu, cap 

departamentfamília 

professional i cap de 

departament relacions 

exteriors 

 

 
 
 

 
 

 
Humans, materials i econòmics 

Formació professorat Mindfulness (3r trimestre) 

Revisió del model de programació per CPPS actual 

Incorporació del simulador teleassistència en programació per CPPS del mòdulteleassistència 

Incorporació a enquestes valoració per entitats col·laborades FCT, d'una pregunta obertasobre adquisició CPPS 

Ampliació de l'oferta d'activitats complementàries a partir d'una assignació econòmica per acada equip docent 

Creació i disseny aula ATECA 

 
 

 
Impulsar l'orientació acadèmica i la inserció laboralde l'alumnat 

 
Núm. accions específiques grupals dirigides a 

l'orientació laboral i acadèmica 

 
4 

 
1 per grup 

Sessió formativa inicial Plataforma d'orientació laboral EMPLEAFP (alumnat FOL 1r curs) DIOP i 

responsable aula 

emprenidoria 

 
 
 

 
Humans, materials i econòmics 

Sessió formativa actualització informació i activació Plataforma EMPLEAFP (abans inici FCT) 

 

Percentatge alumnat titulat inserit laboralment o amb 

continuïtat itinerari acadèmic dins món social 

 

 
24% 

 

 
↑3% 

Sessions formatives amb col·laboradors externs aula emprenedoria (EIE) 

Trobades periòdiques exalumnat centre per incentivar emprenedoria 

Sessions orientació acadèmica a tots els grups 

 
 
 

GESTIÓ DE PERSONAL(MP06) 

 

 
Promoure l'actualització i reciclatge del professorat 

 
 

Puntuació ítems enquesta professorat (valoració i 

transferència a aula) 

 
 

7 

 
 

7 

Formació inicial programació per CPPS  

 
Equip directiu/cap de 
departament 

 

 
Humans, materials i econòmics 

Formació professorat mindfulness (3r trimestre) 

Curs Pla d'autoprotecció 

Sessions formatives incloses en el Pla d'Igualtat i Coeducació 

7.5 7.5 Píndoles formatives específiques per equips docents dels diferents CF 

 

Facilitar el coneixement de la dinàmica defuncionament del centre ↑Puntuació ítems enquesta professorat (comissions) 6.8 7.5 
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 Definició sistema ocupació de places (Plantilla CIFP-CRN) 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓ DE RECURSOS, 

COMPRES I PROVEÏDORS(MP07) 

 
 

 
 
 

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

equipaments. 

 
 

 
Espai creats i/o adequats 

 
 

 
- 

 
 

 
80% 

Obertura finestra connexió 3a habitació hospitalària  
 
 

 
 
 

 
Equip directiu 

 
 
 

 
 
 

 
Humans, materials i econòmics 

Instal·lació cortines opaques per aula Margalida Jofre 

Adequació aula Eivissa: mobiliari i pissarra blanca paret 

Adquisició 9 chromebooks per substituir portàtils obsolets carretó aula Eivissa 

Adquisició nou maniqui 

Adquisició panell digital interactiu 86'' aula Formentera 

 
 

 
Núm. gestions realitzades 

 
 

 
- 

 
 

 
4 

Redefinició i equipament espais SD : sala d'estar-menjador, habitació domiciliària, bany icuina. 

Creació aula ATECA 

Muntatge racó coeducació (Acció 5 pla d'igualtat i coeducació) 

Habilitació despatx 48 amb pantalla videoconferències per ús exclusiu reunions 

Estudi viabilitat tancament amb vidres terrassa Formentera 

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. 

 

 
 
 
Puntuació enquesta satisfacció 

 

 
 
 

- 

 

 
 
 

7 

Elaboració enquesta satisfacció ús espais  
Equip directiu i coordinadores 
tallers 

 

 
 
 
Humans, materials i econòmics 

Assignació de cap d'estudis de referència per a IEDIB 

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

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

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 2022 al dia 31 de juliol de 2023. 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 dins el període 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 2022-23 (DC010302-0) 
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4.3 ELS DEPARTAMENTS DEL CENTRE 

 
Aquest curs, el claustre està format per 32 docents, dels quals n’hi ha 1 que està a mitja jornada. 

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

• CIFP Son Llebre: 

 
o 27 persones responsables de l’orientació i impartició de la formació i ½ jornada dedicada 

Acreditacions professionals. 

 
• CRN de l’Atenció Social: 

o 4 persones que dediquen la seva jornada al CRN (3 places senceres i 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 de les especialitats de Serveis a la comunitat, 

Procediments assistencials i sanitaris, Intervenció sociocomunitària i Anglès. 

 

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 5 persones: 3 orientadores educatives 

(una també amb funcions de cap d’estudis i una altra a ½ jornada) més els 2 docents de FOL. 

 

L’objectiu general d’aquest departament és servir de suport al procés d’ensenyament-aprenentatge 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 les persones responsables de la Formació en Centres de Treball. 

 

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 del professorat serà de 19 per setmana com a criteri general, 

podent arribar fins a 21. Aquest nombre de períodes setmanals lectius es pot considerar com a 

mitjana mínima quan els ensenyaments presentin una distribució horària uniforme al llarg del curs. 

En cas contrari, l’horari del professorat podrà oscil·lar d’entre els 21 i 23 períodes lectius. 

● Els períodes de permanència al centre seran de 28, entre hores lectives i complementàries. Les 

hores complementàries es dedicaran a atenció a famílies, reunió de departament, comissions, 

manteniment d’instal·lacions, reunions de tutoria, reunions d’equips docents, altres reunions 

de coordinació... A més s’ha de garantir que a cada sessió de classe i durant els esplais hi hagi 

professorat de guàrdia pel grup del cicle formatiu de grau bàsic. 

● 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. 

● El professorat que imparteix mòduls a segon curs, durant el tercer trimestre, dedicarà les hores 

alliberades a tutories de mòduls pendents, al suport i seguiment de les FCT i mòdul de projecte, 

suport a diferents comissions i a l'equip directiu… 

● 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 ha de tenir assignats dos 

períodes complementaris a compte de les reunions del consell. 

● El professorat major de 55 anys pot acollir-se a la reducció de jornada o a la substitució per 

altres activitats segons normativa. 
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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 tingui 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. 

- L’horari de tarda 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 dels CF tindran un període lectiu presencial de tutoria. 

 
 

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

● 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. 

● Pel que fa a les tutories, es prioritzarà que siguin assumides pel professorat de plantilla 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 El professorat tindrà presència en el centre en els dos torns. 

o Que el professorat que acabi a darreres hores del dia, 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 matí a les 8:00h. 

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

proposta d’elecció de mòduls feta pel professorat per al curs següent 
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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 
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5.2 ACCIONS A REALITZAR 

 

El mes de setembre el tutor/a del grup de 2n informa a l’alumnat amb mòduls pendents de les opcions 

que té per cursar-los: presencial, no presencial (MD020408) o renúncia voluntària. En el cas de l’alumnat que 

tria cursar el mòdul de forma no presencial, el professorat del mòdul ha de realitzar el Pla individualitzat 

d’avaluació (MD020409) on hi ha de constar la següent informació: les dates de les tutories individuals, el 

lliurament i calendarització de tasques, treballs i/o sessions de pràctiques, les activitats i criteris d’avaluació 

i el material bibliogràfic de referència. El professorat ha de lliurar aquest Pla a l’alumnat, que l’ha de signar 

com a comprovant que n’està assabentat. 

 
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) i Caporalia 

d’estudis en fa el seguiment. 
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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 

MD020408 Sol·licitud avaluació mòduls pendents 

MD020409 Pla individualitzat d’avaluació 

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:  

• Informar a l’alumnat amb mòduls pendents de les opcions 
per cursar el mòdul. 

• Informar a l’equip docent de l’alumnat amb pèrdua 
d’avaluació contínua. 

• 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:  

• Elaborar el pla individual d’avaluació per l’alumnat amb 

mòduls pendents o pèrdua d’avaluació contínua. 
• Introduir les qualificacions al Gestib un dia abans de cada 

sessió d'avaluació. 

• Aportar la informació d’anàlisi i mesures individuals i grupals 

de l’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. 
 

  
PROJECTES 

FIXAT A PGA  
Observacions 

SÍ NO 

1. Projecte Funcional 

2021-24 

   
Informat al Claustre: 29/06/2021 

Aprovat per Consell Social: 20/07/2021 
2. Pla Estratègic 2021-24 x  

2 Concreció Curricular x  Aprovat en Claustre de 21 d’octubre 2021 

3 Projecte Lingüístic x  Aprovat en Claustre de 29 de juny 2018. 

4 Pla de Convivència  x 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 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 Aprovat en Claustre de novembre de 2018. 
Revisat en Claustre d’octubre 2019. 

7 Pla d'Acció Tutorial  x Aprovat en Claustre de novembre de 2018. 
Revisat en Claustre d’octubre de 2019. 

8 Pla d’Orientació 
Professional 

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

11 Reglament 

d'Organització i 
Funcionament Centre 

 x Informat i valorat en el Claustre de 29 de juny de 2021. 

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

 
6.2. PLANS DEL CENTRE 

 

6.2.1 Pla anual de programació 
 

1. El mes de Juliol, l’equip directiu aprova el Pla anual de Programació. 

 
2. El mes de setembre s’elabora la programació del departament de família professional segons el 

model MD020201. 

 
El professorat elabora la programació del mòduls professionals assignats, seguint el model MD020202 

(programació per competències professionals, personals i socials). 

Cada docent elabora la programació del seu mòdul i consulta la memòria i la programació d’aula del 

curs anterior, per introduir millores, si cal. 
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El model de les programació conté les parts comunes, relatives a criteris de qualificació i de recuperació, 

aprovades en reunió de departament, que s’han de mantenir a la programació de cada mòdul. 

El professorat rep informació, si escau, sobre els projectes propis del centre per tal de contemplar-los 

en les seves programacions. 

Per tal d’ajustar la temporalització, se facilita al professorat el Pla anual d’avaluació (DC020401). 

A més, el professorat ha de tenir present les activitats extraescolars que es fan a nivell de centre i que 

se van programant durant el curs (25 N, Nadal, Sant Antoni, 8 M...). 

 
3. El termini límit del lliurament de les programacions s’estableix abans de l’inici de les classes 

dels cicles formatius i certificats de professionalitat. 

 
4. Durant la primera quinzena d’octubre es lliuren les programacions d’aula al Departament 

MD020203) 

 
5. Dins la setmana posterior al lliurament de les programacions el/la Cap de departament de 

família professional amb la col·laboració de Caporalia d’estudis revisa les programacions i la seva 

adaptació al model establert. Les programacions que no s'aprovin es tornaran al professorat per a què 

faci les correccions oportunes en el termini d'una setmana. 

 
6. El primer dia de classe, el professorat presenta la programació del mòdul amb èmfasi especial als 

resultats d’aprenentatge, als criteris de qualificació i recuperació. Aquesta informació serà pública, ja 

que es penjarà a la web per a la seva consulta. 

 

7. Al començament de cada unitat de treball, el professorat presentarà la UT. 

 

8. El seguiment de les programacions es fa a través dels formularis trimestrals d’avaluació per valorar 

si hi ha hagut modificacions a la programació, fer el recompte d’hores lectives realitzades i UT impartides 

projectes realitzats, així com les propostes de millora en cas de no assolir els indicadors marcats. També 

es fa el seguiment a través del model de seguiment trimestral d’aula compartit (MD020306) 

 
9. El mes de juny s'elaboraren les memòries de cada mòdul professional segons el model MD020204 i 

la memòria final del departament (MD020205), per a la seva aprovació posterior. 

 
10. El termini límit per lliurar les memòries serà el dia establert en la reunió de Departament de juny. 

 

11. A final de curs, es realitzarà una DAFO per valorar aquest procés i identificar els riscos i 

oportunitats a tenir en compte el proper curs. 

 
12. 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. 

 
13. Al final de curs, l’equip de millora avalua el procés a partir de la informació recollida en les 

reunions. 
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6.2.2 Pla anual de formació 
 
 

Nom del curs Data Ponent Assistents 

Curs Bàsic 

Programació per 

competències. 

Setembre 2022 Cap de departament Professorat nou 

Assessorament 

avaluació per 

competències 

Setembre 2022 Docents CIFP 

Son Llebre 

Tot el professorat 

Pla d’autoprotecció 

del CIFP SON LLEBRE 

Setembre 2022 Manuel Martínez Professorat nou 

Curs Mindfulness 3r trimestre curs 

2022-2023 

Per determinar Tot el professorat 

Píndoles formatives 

(a demanda dels cicles) 

Curs 2022-2023 Per determinar Professorat CIFP Son Llebre 

i membres CRN, 
si interessa. 

Sessions formatives 
de Comissions 

convivència i 

coeducació i igualtat. 

Durant tot el curs Per determinar Tota la 
comunitat educativa 

 

6.2.3. Pla anual d’activitats complementàries i extraescolars 

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. 
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La Coordinació d’Activitats Complementàries (CAC) s’encarrega de promoure, organitzar, coordinar i 

facilitar les diferents activitats. 

 
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, les persones tutores 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. 

 

La programació del present curs contempla l’organització de les activitats complementàries en 4 blocs. 

 
 

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. 

 

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 Aula 

d’emprenedoria 

14 d’octubre Festival Voliana. Celebrem la diversitat 

1r Comissió igualtat i 

coeducació 

25 novembre 25N: dia mundial contra la violència de 

gènere 

2n Comissió igualtat i 

coeduació 

8 de març 8M: dia internacional de la dona 

3r CFGS TIS 17 maig 17M: dia contra la LGTBIfobia 
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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: 

 

Festa de Nadal 22 de desembre En coordinació amb la Residència Son Llebre. 

Festa Sant Antoni/Sant 

Sebastià 

A determinar 

(setmana 16-20 de gener) 

En coordinació amb la Residència Son Llebre. 

Festa Graduació A determinar data. Organització d’activitats de graduació per 

l’alumnat de 2n curs de diferents cicles. 

 

 
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 

Exposicions 

(durant curs) 

Es tracta d’exposicions temàtiques relacionades amb els perfils professionals del 
centre (hall del centre i espai davant DIOP) 

Novembre 14-28 
Negar la violència masclista és bastant violent. (Diana Raznovich) 

I tu consumeixes just? (Associació S’Altra Senalla) 

 

5. 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. 

 

6.2.4 . Pla anual de mobilitat 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. 

 

La participació en el programa Erasmus+ permet que l’alumnat del CIFP Son Llebre pugui dur a terme 

estades en empreses o centres de treball d’un altre país europeu per a la realització de pràctiques en 

empreses (mòdul de FCT) i que el personal docent pugui realitzar mobilitats per a formació o impartir 

docència en altres organismes, institucions... de la Unió Europea. 
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La Comissió de Coordinació i Gestió(CCG) del centre, a proposta de la coordinadora del programa, va acordar 

que per aquest curs 2022-2023 es treuran per a Grau Superior totes les mobilitats d’alumnat de projectes 

dels cursos 2020, 2021 i 2022 i per a Grau Mitjà les mobilitats d’alumnat del projecte EuropaFPBalears VI. 

 

 

PROJECTES CFGS 

PROJECTE DURADA PRESSUPOST TIPUS DE MOBILITAT 

2020-1-ES01-KA103- 

077963 

01.06.2020/ 
 

31.05.2023 

7.650 € • 1 Mobilitats alumnat pràctiques (SMP) 

900€. 

• Suport organitzatiu: 1124,19€ 

• Mobilitats alumnat: pràctiques (SMP) 

900€. 

• Suport organitzatiu: 1124€ 

 
2021-1-ES01-KA131- 
HED000004487 

 
01.09.2021/ 

7.260€ • Mobilitats alumnat pràctiques (SMP) 

teníem un pressupost de 2460€ (3 

mobilitats) 

• Mobilitats personal formació (STT) 

2400€ (3 mobilitats) 

• Suport organitzatiu: 2400€. 6 beques de 

suport organitzatiu 

 31.10.2023  

 
2022-1-ES01-KA131- 
HED000054813 

 
01.06.2022/ 

6.040€ • Mobilitats alumnat pràctiques (SMP): 

1640€ (2 mobilitats) 

• Mobilitats personal formació (STT) 

2400€ (3 mobilitats) 

• Suport organitzatiu: 2000€ 5 beques de 

suport organitzatiu de 400€. 

 31.07.2024  

 

PROJECTE CFGM 

PROJECTE DURADA PRESSUPOST TIPUS DE MOBILITAT 

PLATAFORMA DE GESTIÓ 

EuroFPBalears VI 2021-2027 20.044€ ● Mobilitats alumnat pràctiques (SMP) 
16.772€ (4 mobilitats) 

● Mobilitats personal formació (STT) 

1798€ assignats (2 mobilitats) 

● 2 beques preparatòries: Erasmus PRO 

575€ d’Erasmus 
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6.2.5 Pla anual d’emergències 
 
 

Data 
prevista 

Actuació Responsable Documentació 

Octubre Constitució de la comissió 

d’emergències 
Directora 

 

Octubre 
Revisió anual del manual 

d’autoprotecció 
Directora 

DC070301 i 

Annexes 

1r trimestre 
Difondre el Pla Anual 
d'emergències del centre 

Directora 
MD070301 

 
 

1r trimestre 

Control d’inspeccions de 

seguretat: extintors, mànegues, 

alarmes, llums, senyalització 

d’emergència, les farmacioles, 
instruccions d’evacuació,... 

 
 

Directora 

 
 

MD070302 

1r trimestre 
Planificació de simulacres de 
prevenció 

Directora 
 

 

2n trimestre 
Avaluar simulacre realitzat i 

redactar informe 
Directora MD070303 

 
 

2n trimestre 

Control d’inspeccions de 
seguretat: extintors, mànegues, 

alarmes, llums, senyalització 

d’emergència, les farmacioles, 

instruccions d’evacuació,... 

 
 

Directora 

 
 

MD070302 

 

 
 

3r trimestre 

Control d’inspeccions de 

seguretat: extintors, mànegues, 

alarmes, llums, senyalització 
d’emergència, les farmacioles, 

instruccions d’evacuació,... 

 
 

Directora 

 
 

MD070302 

 
6.2.6 Pla anual de qualitat. 

 

Pla anual de qualitat curs 2022-23 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x_iP3akegTKGe4fWQxd1BaeiR-0SYGVRsUQWtPr3vtM/edit#gid%3D0
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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, ha anat augmentant 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, curs 2018-19, 18 places en la plantilla orgànica i curs 2022-23, 21 places. 

Per tant, podem dir que actualment un 68% 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 Vacants TOTAL 

Serveis a la comunitat 7 7 (6) 5 12 (2 ILS) 

Intervenció sociocomunitària 9 9 (8) 1.5 10.5 

Procediments sanitaris i assistencials 1 1 2 3 

Formació i Orientació Laboral 2 2 0 2 

Orientació educativa 1 1 2 3 

Anglès 1 1 0 1 

 21 21 10.5 31.5 

 
Per tant, durant aquest curs 2022/2023, el claustre del CIFP Son Llebre l’integren un total de 32 persones, 

de les quals: 

• 19 tenen plaça definitiva en el centre 

• 1 està en comissió de serveis 

• 12 estan ocupades per a professorat interí, de les quals 1 és mitja jornada. 

S’ha de tenir en compte que, de moment, el CRN no té plantilla pròpia, està inclosa dins la del CIFP. 
 

ESPECIALITATS CIFP CRN  

Intervenció sociocomunitària 8+0.5 2 

Serveis a la comunitat 11 1 

Procediments sanitaris 3  

Formació i Orientació Laboral 2  

Orientació educativa 2+0.5 0.5 

Anglès 1  

TOTAL 28 3.5 31.5 

 
Amb la implementació del 1r curs del CFGB d’Activitats domèstiques i neteja d’edificis ens ha calgut professorat 

d’àmbit i, per la càrrega horària només d’un 1r curs, no ens arribava a dues mitges jornades. Amb Personal 

Docent es va trobar la solució que aquest professorat pertanyés al Claustre de l’IES Marratxí, amb la següent 

atribució docent al nostre centre: 

 

• 6h. suport a l’àrea de llengua i ciències socials 

• 5h. suport a l’àrea de ciències i tecnologia 
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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)*. 

 
*Es manté l’ampliació de l’equip de neteja duta a terme durant la situació COVID, 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 

 
 

7.2. ESTADÍSTICA DE PRINCIPI DE CURS 

 

7.2.1. MATRÍCULA curs 2022-2023 
 

 
GRUPS RÀTIO 

1r CFGB Activitats domèstiques i neteja d’edificis 3 
  

1r CFGM Atenció a persones en situació de dependència 27 

2n CFGM Atenció a persones en situació de dependència 26 
  

1r CFGS Integració Social A 25 

2n CFGS Integració Social B 26 

1r CFGS Mediació Comunicativa 20 

2n CFGS Mediació Comunicativa 11 

1r CFGS Promoció de la igualtat de gènere 13 

2n CFGS Promoció de la igualtat de gènere 18 
  

Grup FCT setembre – desembre 
CFGM Atenció a persones en situació de dependència 

13 

Grup FCT setembre – desembre 
CFGS Integració Social 

10 

Grup FCT setembre – desembre 
CFGS Mediació Comunicativa 

2 

Grup FCT setembre – desembre 
CFGS Promoció de la igualtat de gènere 

2 

  

Certificat de professionalitat Atenció sociosanitària a persones dependents 

en institucions socials 
30 

Certificat de professionalitat Atenció sociosanitària a persones en el 
domicili 

30 

 256 
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7.2.2. PERFIL DE L’ALUMNAT DELS CICLES FORMATIUS 2022-2023 

 

Respecte a l’alumnat dels Certificats de Professionalitat encara no tenim dades, perquè es van inscrivint 

a mesura que es van iniciant els diferents cursos. 

 
Pel que fa als cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior, l’alumnat matriculat en el curs 2022-23 són 

196 alumnes dels quals un 1.53% corresponen a Grau Bàsic, 33.67% corresponen a Grau Mitjà i un 

64.80% a Grau Superior. 

 
 

 

Per cicles, un 1.53% corresponen a matrícules d’alumat del CFGB d’Activitats domèstiques i neteja 

d’edificis, un 33.67% corresponen a matrícules d’alumat del CFGM d’Atenció a persones en situació de 

dependència, un 31.12% corresponen a matrícula d’alumnat del CFGS d’ Integració Social, 16.84% al 

CFGS de Mediació Comunicativa i un 16.84% al CFGS de Promoció de la Igualtat de Gènere. 
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Seguint les variables sociològiques podem fer el perfil del nostre alumnat: 

 
 

El 98.47% és de nacionalitat espanyola i el 84.69% del total de l’alumnat són dones. 

 

 
 

 
 

 
 

 

MATRÍCULES SEGONS EL GÈNERE 

15,82% 

84,69% 

Dones 84,69% Homes 15,82% 
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Pel que fa al lloc de residència de l’alumnat, un 40.31% viu a Palma, un 18.37% a Marratxí, un 

40.82% a altres municipis de Mallorca i un 0.51% 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 91.84% consta com en el GESTIB com a 

alumnat ordinari i un 8.16% amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE). D’aquests 

darrers, un 0.51% és considerat alumnat que presenta Necessitats Educatives Especials (NEE). 

 
 

 

 

MATRÍCULES PER MUNICIPI 

0,51% 

40,82% 40,31% 

18,37% 

Palma Marratxí Altres municipis de Mallorca Altres illes 

IDENTIFICACIÓ I TIPOLOGIA NESE 
0,51% 

0,51% 

4,59% 

  2,55% 

91,84% 

CP/HE 0,51% NEE 0,51% TA 4,59% TDH 2,55% NO NESE 91,84% 
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Si posam l’èmfasi 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 (82,81%). 

Per contrapartida, en el CFGS de Promoció de la Igualtat de Gènere no n’hi consta cap. 

 

 

 

PERCENTATGE ALUMNAT NESE FPB 

33,33% 

66,67% 

ALUMNAT NO NESE ALUMNAT NESE 

PERCENTATGE ALUMNAT NESE TAPD 

17,19% 

82,81% 

ALUMNAT NO NESE ALUMNAT NESE 

PERCENTATGE ALUMNAT NESE TIS 

3,28% 

96,72% 

ALUMNAT NO NESE ALUMNAT NESE 



Pàgina 29 de 33 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

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. 
 

Com a novetat d’aquest curs, i com a pla pilot, la fase d’assessorament del procediment d’acreditacions de 

qualificacions professionals a través de l’experiència laboral, es durà a terme amb professorat del centre, 
seguint les indicacions i la coordinació de l’IQPIB. En el nostre cas es disposarà d’una mitja jornada, entre l’1 

d’octubre de 2022 i el 30 de juny de 2023, per dur a terme aquesta tasca. 
 

A més, es segueix amb la cessió, prèvia reserva, del despatx d’acreditacions i/o aules tallers necessàries. En 

contraprestació el centre rebrà una partida econòmica mensual per despeses indirectes derivades del número 

de persones inscrites a les qualificacions de les quals en som centre seu. 

 
Respecte als estudis de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència a distància, seguim com a 

centre col·laborador de l’IEDIB amb la cessió dels espais per dur a terme les sessions pràctiques, així com 
les proves finals. 

PERCENTATGE ALUMNAT NESE MC 

2,00% 

98% 

ALUMNAT NO NESE ALUMNAT NESE 

PERCENTATGE ALUMNAT NESE PIG 

0,00% 

100% 

ALUMNAT NO NESE ALUMNAT NESE 
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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 dijous a la tarda disposaran de l’aula Eivissa, així com dels tallers sanitaris i de suport domiciliari. 

A partir del mes de març també disposaran d’una altra aula amb capacitat per a 28 alumnes. 

• Els dissabtes disposaran de l’aula Mallorca i Menorca, 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 van a càrrec de l’IEDIB. 

 

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 està adscrit 

a 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. 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. 
 

La planta baixa és molt espaiosa i lluminosa perquè està tancada de vidres. Això permet, des del primer dia 
que l’alumnat interactuï amb les persones 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, cadires i font 

d’aigua. 

Hall 100 m2
 Compta amb màquines expenedores, taulells d’anuncis, plantes naturals, 

taules i cadires... 
Racó coeducació 18 m2

 Mobiliari divers per crear ambient facilitador de comunicació 

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
 Capacitat per a 120 persones. Equipament format per: connexió a internet, 

projector, pantalla i ordinador. 
Lavabos (9) 50 m2

 8 lavabos i 1 lavabo per a persones amb diversitat funcional. 
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Al primer pis hi trobem: aules, tallers, despatxos i biblioteca. 

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 i 

PDI. 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 

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

PDI. Carretó amb 28 cromebooks 

AULA MIREIA MENDOZA 59 m2
 Taules i cadires per a 24 llocs de formació. Pissarra convencional i 

PDI. Carretó amb 24 cromebooks. 

AULA MARGALIDA JOFRE 38 m2
 Taules i cadires per a 15 llocs de formació. Pissarra convencional i 

PDI. Carretó amb 15 cromebooks. 

 

Tallers: 

 
Tallers m2 aprox. Equipament 

Suport domiciliari: 

Cuina/bugaderia 

32 m2
 Equipament similar a una cuina domiciliària real: rentaplats, rentadora, 

forn, gelera, plaques d’inducció, vaixella, bateria d’olles, armaris 
productes i estris neteja... 

Suport domiciliari: 

Habitació 
18 m2

 Llit, tauleta de nit, butaca, armaris, guardaroba, maniquís, suro, coixins, 

calaixera... 

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… 

Magatzem 

sanitari 

17 m2
 Mobiliari amb equipament similar a una sala de cures: carro de cures, 

carro de medicació setmanal, tauletes auxiliars amb palangana, caixa 

d’esterilització, material sanitari divers, camilles ferro, coixins grossos i 
petits, llit hospital, maniquís... 

Habitacions 

sanitàries 

(3 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/Relacions 
Exteriors/FCT 

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

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

Departament de FCT i 
ERASMUS 

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 
professional 

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

de documentació, ordinador amb connexió a internet i extensió 

telefònica 

Departament TIC, 

Coordinadora Equip de 
Millora i Coordinadora 
CP 

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

connexió a internet i extensió telefònica (3 llocs de feina). 
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Espai m2 aprox. Equipament 

Secretaria (atenció 

públic) 

18 m2
 Mobiliari divers per a l’atenció individual, arxiu de documentació, 

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

Despatx 
Secretaria/Gestió 
econòmica 

18 m2
 Mobiliari divers per a atenció individualitzada, arxiu, ordinadors 

amb connexió a internet, i extensió telefònica. 

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

connexió a internet i fotocopiadora. 
Sala reunions  Pantalla videoconferència, mobiliari reunions. 

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

lavabos per professorat. 

Biblioteca, hemeroteca i 

secció de treball 
individualitzat 

142 m 2 La part lateral que dóna a la residència s’ha habilitat com a una 
extensió de la sala de professorat (9 llocs de feina) 

L’altre lateral s’ha habilitat amb ordinadors per a l’ús de 

l’alumnat. 

Sala de professorat 78 m2
 Taules de treball individual, 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 de caporalia 

d’estudis 

18 m2
 Mobiliari divers per treball i per atenció individualitzada, 

estanteries, pissarra, ordinadors amb connexió a internet i 
extensió telefònica. 

Despatx de direcció 18 m2
 Mobiliari divers per treball i per atenció individualitzada, taula de 

reunions, arxiu, extensió telefònica. 

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

telèfon i ordinadors amb connexió a internet. 

 

 

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). 

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. 
 

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

 

Respecte a les infraestructures: 
 

• Instal·lació de cortines opaques aula Margalida Jofre 

• Redistribució i equipaments espais SD 

• Redistribució magatzems sanitaris i 2a obertura entre habitacions hospitalàries 

• Passar la pantalla videoconferències al despatx 48 i habilitar despatx acreditacions/tutoria amb la 

fotocopiadora 

• Continuació de gestions amb les administracions implicades per la viabilitat d’instal·lació aula 

polivalent a l’exterior i del tancament amb vidrieres corredisses de la terrassa de devora secretaria. 

 
 

Respecte als equipaments: 

 

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

o Creació aula ATECA 

o Adquisició mobiliari sala d’estar-menjador i prestatges cuina i habitació domiciliària 

o Creació del racó de coeducació 

o Adquisició d’un simulador de teleassistència 

o Actualització d’equips informàtics: nova pantalla més gran per aula Formentera i chromebooks 

per substituir portàtils obsolets. 

o Adequació aula Eivissa amb taules i cadires cooperatives i cobriment amb vinil blanc d’una part 

de la paret de fusta per convertir-la en pissarra. 


