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1. JUSTIFICACIÓ/ MOTIVACIÓ PERSONAL I MARC LEGAL. 

Fa  ja quatre cursos que vaig començar, amb molta  il∙lusió  i compromís, a dirigir aquesta escola. El 

primer  dia una professora,  ja  jubilada,  va dir‐me:  “La  Llotja  és un  pou de  creativitat  alhora que 

també es una institució molt complexa i de difícil gestió”. Recordo molt aquestes paraules. Durant 

tot aquest mandat he pogut constatar la quantitat d’energies i projectes plens de creativitat en els 

que l’escola  ha participat amb mèrit i suficiència. La gran quantitat de visites, exposicions, reunions 

i esdeveniments on he assistit i participat com a director, han estat una constatació del respecte, la 

mirada  positiva,  la  notorietat  i  el  reconeixement  que  Llotja  te  com  a  escola  de  referència  en  la 

formació de dissenyadors, artistes, creatius  i professionals. També he pogut adquirir experiència  i 

ser plenament conscient de  les vicissituds que comporta  la gestió del dia a dia. Una cosa són els 

paràmetres teòrics de qualsevol curs o seminari formatiu, una altra es tenir que pensar, interpretar, 

consensuar, avaluar i prendre decisions en circumstancies de vegades molt difícils.  

Transcorregut aquest primer període de quatre anys, m’agradaria continuar la feina iniciada.  Estem 

immersos en una etapa de profundes  transformacions  i  canvis  imminents.  La  implementació del 

batxillerat d’arts, la cessió dels nous espais a Sant Andreu, la consolidació de l’ESDAP campus Llotja  

com a centre molt important dins d’aquesta escola superior singular, són alguns dels reptes que cal 

gestionar. S’ha avançat molt en la consolidació de la nostra oferta educativa, s’ha treballat molt en 

diferents línies d’acció. El meu propòsit és continuar aquesta apassionant tasca. Si a la experiència 

s’hi afegeix la il∙lusió i el compromís, els resultats i les fites segur seran les previstes. 

Han passat més de 30 anys des que vaig iniciar la meva tasca professional al centre i òbviament han 

canviat  moltes  coses  en  la  nostra  tasca  educativa:  noves  tecnologies,  nous  plans  d’estudi  i 

currículums a més de  transformacions  rellevants en  l’àmbit professional,  laboral,  social  i cultural. 

Des de  la meva mirada,  la Llotja ha de seguir sent un referent en  les arts  i els dissenys amb tot el 

que comporta d’història i tradició, però també ha de tenir visió de futur i saber projectar‐se donant 

resposta  a  totes  les  demandes  i  necessitats  educatives  i  professionals  actuals  essent  també  un 



Projecte de direcció  2019/2023                                                                                           Magí Franquesa i  Albareda  

2 
 

centre  modern  i  actualitzat  dotat  d’infraestructures,  recursos  humans  i  protocols  d’actuació  / 

organització àgils i adaptats a tota la comunitat educativa. 

Continuo  estant  segur  de  la  complicitat  del  claustre  de  professorat  i  de  tot  el  personal  que  té 

tasques  importants  a  Llotja  com  el  personal  d’administració  i  serveis,  personal  subaltern, 

manteniment  i neteja.  Sense ells el dia a dia  seria difícil  i  la  seva  feina, de  vegades oblidada, és 

bàsica. 

També  estic  convençut poder  continuar  treballant per  aconseguir que  l’alumnat  tant heterogeni 

que es forma i estudia al nostre centre s’impliqui molt més en la participació. Per a mi el “sentit de 

pertinença”  es el motor   per  caminar  i  sí, des de  la direcció,  sabem delegar, motivar,  liderar de 

manera compartida a tota la comunitat educativa els èxits de tots estaran assegurats. 

Segueixo essent conscient de les meves fortaleses i  també de les meves debilitats, doncs, la meva 

formació de base no és artística. Un renovat equip directiu sòlid, motivat i coneixedor del centre i 

amb l’empenta de tota la comunitat educativa ajudaran a l’assoliment dels objectius previstos.  De 

ben segur, junt amb la meva creença en l’ eficàcia d’un bon  lideratge compartit i distribuït. 

Com  ja  és  conegut  el marc  legal  aplicable més  important,  sense disposicions  complementàries  i   

d’inferior rang, és el següent: 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’ Educació. (LEC). 

 Decret 102/2010, de 3 d’ agost, d’ Autonomia de Centres Educatius. 

 Decret  155/2010,  de  2  de  novembre,  de  la Direcció  dels  Centres  Educatius  Públics  i  del 

Personal Directiu Professional Docent modificat parcialment pel DECRET 29/2015, de 3 de 

març. 

 Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil  i la 

provisió dels llocs de treball docent. 

 Projecte Educatiu (PEC) i (NOFC) de l’ Escola Llotja de Barcelona. ( En revisió). 
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2. CONTEXT HISTÒRIC I DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE. 

2.1.      Context històric de Llotja. 

L’Escola Superior de Disseny i Art Llotja és una escola pública i pertany al Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya. És hereva de “La Escuela Gratuita de Diseño”, creada el 23 de 

gener de 1775 per la Junta Particular de Comerç de Barcelona. La Llotja és la més antiga de les 

escoles de disseny d’Espanya. Les primeres aules es van instal∙lar al pis alt de l’edifici de la Llotja 

de Mar; d’aquí el seu nom popular, avui oficial. El seu objectiu fundacional va ser formar 

dibuixants que, instruïts en el gust correcte que van imposar els nous corrents neoclàssics, fossin 

capaços de dissenyar objectes i motius ornamentals que serien fabricats per les noves 

manufactures, impulsant la producció i el comerç. 

Molt aviat, però, es va transformar en Escola de Nobles Arts (1800) i va dedicar l’activitat principal 

a la formació de pintors i escultors i també d’arquitectes, i fou la primera escola de Catalunya a 

impartir estudis d’arquitectura (1817). 

Al començament del segle XX, l’Escola va passar a ser, primer, Escola Superior d’Arts i Indústries i 

Belles Arts (1900) i, després, separades les indústries, Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts 

(1910). No és fins al 1944 que els estudis de belles arts passen a constituir‐se en escola 

independent. D’aquesta manera, la gairebé totalitat dels artistes catalans més coneguts d’aquest 

extens període van rebre formació a la Llotja. 

Seguint el model renaixentista i neoclàssic, la formació del dissenyador estava basada des de l’inici 

exclusivament en el dibuix, mentre que la formació pràctica continuava adquirint‐se fora de 

l’Escola. El 1910 s’introdueixen els tallers, donant lloc a les especialitats artístiques que es 

conserven fins avui. El disseny va continuar impartint‐se, però no seria fins a la publicació de la 

LOGSE –que va implantar els cicles formatius d’Art i Disseny i també els estudis superiors de 

Disseny (2002), equivalents a una diplomatura universitària– que es va recuperar el nom i els 

graus de Disseny (2010) al Campus Llotja de l’ESDAP. 

El resultat de tot aquest procés és una escola de llarga tradició que ofereix un gran ventall 

d’especialitats i nivells educatius, d’assignatures i mòduls teòrics, històrics, tecnològics, legals, 

experimentals, projectuals i pràctics, constituint un exemple gairebé únic d’interrelació entre els 

diversos camps del coneixement i la creació artística. 
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2.2.             Diagnosi de centre. 

2.2.1    Relació amb l’entorn. 

L’  escola  Llotja,  com  a  totes  les  escoles  d’Art  i  Superiors  de  Disseny    de  titularitat  pública  del 

Departament d’ Ensenyament, depèn de la Direcció General d’ensenyaments professionals, artístics 

i especialitzats. 

En  l’  àmbit  de  Barcelona,  el  centre  depèn  del  Consorci  i  aquí  s’  executen  les  directrius  del 

departament en el que fa a centres docents de titularitat pública, es realitza  la gestió del personal 

docent i s’ exerceixen les funcions d’ inspecció educativa. 

El disseny  té una gran  incidència en el paisatge d’una ciutat contemporània. El mobiliari urbà, els 

edificis,  la  senyalització,  la  il∙luminació...  tots  els  aspectes  del  paisatge  urbà  que  funcionen  i 

perduren impliquen necessàriament un disseny acurat que tingui en compte aquesta doble vessant 

d’utilitat i bellesa. És aquest un dels principals ingredients que fan d’una ciutat un lloc agradable, on 

es viu a gust  i on els visitants s’hi poden trobar bé. Una ciutat amb qualitat de vida. Es per aquest 

motiu que Barcelona compta amb bastants centres de  formació d’art  i disseny, sent un dels més 

emblemàtics dins de l’oferta pública, l’Escola Llotja. 

El  nostre  centre  està  vinculat  amb  ELIA  (Lliga  Europea  d’Instituts  d’Arts),  la  ACESEA  (Asociación 

Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas), la CEA (Confederación Española de Artes 

Plásticas y Diseño), la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, el FAD (Foment de 

les  Arts Decoratives  de  Barcelona)  entre  d’altres.  A més  pertany  al  grup  d’escoles  associades  a 

l’OAPEE, amb la carta Erasmus per mobilitat Internacional.  

Finalment, hi ha establerts diversos  acords de  col∙laboració  amb  l’AAVC, Vitra,  La Rectoria, BCD, 

CCAM, Artesania de Catalunya, diversos Col∙legis Professionals, Sala d’Art Jove, Tecla Sala,  Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Institucions, Ajuntaments i més de 300 empreses 
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vinculades amb les pràctiques i la formació a centres de treball (FCT) tant a Catalunya com a la resta 

de l’ Estat espanyol i l’estranger. 

2.2.2 Oferta educativa. 

Al  centre  s’hi  imparteixen  coneixements,  formació  i  tallers monogràfics  relacionats  amb  tot  el 

ventall de possibilitats que existeix en el camp del Disseny  i  l’ Art. La nostra oferta educativa esta 

articulada  sobre  tres  àmbits  conceptuals: Arts  aplicades,  arts  visuals  i disseny  en quatre  espais 

curriculars: 

a. Estudis  superiors en Disseny en  les quatre modalitats: Gràfic, de producte, d’interiors  i de 

moda. 

La  Llotja  forma  part  de  l’ESDAP  (  Escola  Superior  de  Disseny  i  d’Arts  Plàstiques)  que  fou 

creada el juliol de 2010 per la Generalitat de Catalunya per impartir aquests estudis dins del 

marc  Europeu  d’Educació  Superior.  Les  Direccions  de  les  set  escoles  d’Art  i  Superiors  de 

Disseny constitueixen el “Consell de direcció” de l’ ESDAP. 

La  durada  d’aquests  estudis  es  de  quatre  anys.  Aquets  curs  2018/19  finalitza  la  sisena   

promoció dels mateixos.  A dia d’avui l’ ESDAP esta en fase de consolidació, amb l’imminent 

visita del comitè d’avaluació extern  ( CAE) de  l’Agència de Qualificació Universitària  (AQU). 

També  està  previst  els  Decret  de  regulació  d’aquesta  escola  singular,  i  la  necessària 

normativa de plantilles. 

El perfil del dissenyador que formen els estudis de disseny és el d’un professional que concep, 

planifica  i  dirigeix  el  procés  del  disseny,  interpreta  el  context  d’actuació  i  assumeix 

responsabilitats creatives i de gestió. 

  Aquests  estudis  contemplen  una  important  formació  bàsica  i  un  foment  del  diàleg 

multidisciplinari.  



Projecte de direcció  2019/2023                                                                                           Magí Franquesa i  Albareda  

6 
 

b. Cicles Formatius de Grau Superior d’ Arts Plàstiques i Disseny:  

El present Curs 2018/19 s’imparteixen 22 Cicles Formatius de Grau Superior. D’ entre ells 8 

estan  ja  vinculats  al desplegament de  la normativa  LOE. Aquests  cicles  tenen per objectiu 

capacitar als alumnes per a  l’exercici d’una activitat professional determinada que permeti 

efectuar treballs artístic‐tècnics amb responsabilitat de projecció, coordinació  i realització  i 

així mateix, desenvolupar  amb  autonomia  la  gestió  tècnica,  assumint,  si  s’escau,  la  gestió 

d’organització i la de recursos humans. S’han autoritzat per resolucions diverses agrupacions 

o pacs ‐3x2‐ 4x3‐, per motiu de fer més atractiva la matrícula dels alumnes amb la possibilitat 

de obtenir dues o tres titulacions amb un període de tres o quatre cursos, si així ho desitgen. 

L’esforç que comporta aquesta oferta és considerable. Els projectes finals estan  integrats al 

segon curs on s’hi dediquen moltes més hores de pràctiques FCT als cicles LOE. Hi ha molts 

professors que estan a més d’una especialitat i en horaris de mati/ tarda i ambdues seus. Per 

als propers cursos tenim  la previsió de nous cicles segons necessitats  i possibilitats. Com és 

normal, tot aquests canvis implicaran un ampli treball de planificació, programació, adaptació 

d’espais i horaris.  

c. Cicles Formatius de Grau Mitjà d’ Arts Plàstiques:                                                                                 

A dia d’avui hi ha 5 cicles de Grau Mitjà com a oferta educativa a Llotja. El perfil de l’alumnat 

d’aquests  estudis  fa  que  encara  sigui  necessari  prestar  més  atenció  a  les  tutories,  les 

absències, les situacions familiars i personals, les eines pedagògiques i d’inserció / itinerari / 

orientació professional. Molts dels estudiants són menors d’edat. 

Els cicles de formació específica de Grau Mitjà tenen per objectiu capacitar els alumnes per a 

l’exercici  d’una  activitat  artística  determinada,  mitjançant  l’adquisició  i  domini  de  les 

tècniques artístiques i del coneixement dels materials i eines necessàries per tal d’executar 

els treballs propis del seu ofici.  
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Aquests cicles de Grau Mitjà s’imparteixen  a la seu de Sant Andreu. 

d.Batxillerat artístic: 

Dues línies de primer‐ curs 2019/2010‐. 

Monogràfics. Workshops / Llotja Oberta. Conferències i Seminaris. Llotja 240.                     

 Els espais Monogràfics estan adreçats a totes  les persones que no poden assistir als cursos 

reglats, però que volen  formar‐se en  les diferents disciplines artístiques com ara Ceràmica, 

Enquadernació, Fosa artística, Motlles i nous materials aplicats a l’Escultura entre d’altres. 

  També s’enfoquen cap a tots els alumnes de l’escola i de fora de la mateixa, als professionals 

de l’educació de l’art i de diferents camps tècnics que vulguin complementar la seva formació 

en cursos especialitzats i complementaris de l’oferta educativa oficial.  

 Llotja  Oberta  també  està  adreçada  als mateixos  perfils  que  els monogràfics. Workshops 

d’escenografia  i  vestuari d’espectacle. Tècniques d’impressió per  a  l’art  i el disseny. Edició   

d’Ebooks, Eines d’edició Web, Artteràpia i processos creatius, Animació experimental 3D, Art i 

Disseny experimental són alguns dels cursos oferts dins el curs lectiu (primavera) com també 

els intensius a l’estiu amb professionals especialitzats. 

Cada  any  s’organitzen  diverses  conferències  i  seminaris,  presentacions  de  treballs  i 

exposicions.   Hi han  assistit  reconeguts professionals del món de  l’art  i  el disseny.  També 

s’organitza una lliçó inaugural a l’ inici de curs ( octubre / novembre). 

La dècada dels 90 es duia a terme a mitjans de febrer una setmana cultural amb assistència 

irregular  als  actes  i  activitats  que  es  programaven.  De  moment  descartaria  tornar  a 

implementar  aquesta  proposta,  doncs  els  anys  acadèmics  ja  són molt  ajustats  en  quan  a 

currículums. 
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2.2.3. Estructura organitzativa i funcional del centre. 

a.     Aspectes generals. 

Podem dir que la varietat d’ ensenyaments i l’ oferta educativa que s’ofereix a la Llotja va més enllà 

de l’ àmbit de Barcelona i les seves rodalies, això fa que la provinença de l’alumnat no depengui de 

l’entorn immediat del centre sinó, de tot el territori nacional i fins i tot d’ altres països. 

El centre està dividit en dues seus diferents: Llotja Central al carrer Ciutat de Balaguer, 17  i Llotja 

Sant  Andreu  al  carrer  Pare  Manyanet,  40.  Cadascuna  amb  una  oferta  educativa  bastant 

diferenciada i amb logístiques diferents, la qual cosa, propicia l’ aparició de mètodes d’ organització 

complexos a més d’una accentuada manca de cohesió  i comunicació  interna. A  la seu central s’hi 

troba  la  Secretaria.  Podem  dir  que  hi  ha  tota  la  part  administrativa  a més  de  tots  els  estudis 

superiors en horari de matins. A Sant Andreu hi ha el gruix d’oferta de tallers de cicles formatius de 

grau  (Mitjà  i  Superior)  principalment  en  horaris  de  tarda.  El  proper  curs  2019/20  s’inicia  la 

impartició d’un nou batxillerat d’arts a aquesta Seu, amb dues línies. ( Crec caldrà redefinir aquestes 

franges horàries en un futur proper). 

b.  Normativa Interna ( PEC, NOFC, PGA, Memòria anual). 

Al  capítol 1  (arts. 4   a 13)   del Decret 102/2010, d’autonomia de  centres educatius   es parla del 

Projecte Educatiu i de la seva importància doncs recull la identitat del centre, n’explica els objectius, 

n’orienta l’activitat i li dona sentit amb la finalitat  que l’alumne assoleixi les competències bàsiques 

i el màxim aprofitament educatiu. Art 4.1. 

A l’article  5.3 del esmentat Decret es detalla que les NOFC (Normes Organització i Funcionament de 

Centre) han de ser COHERENTS amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre 

determini en el seu projecte educatiu. 
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Finalment,  l’article  24.1    del  Decret  155/2010,  de  la  direcció  de  centres  educatius  públics  fa 

referència a que el PEC és la  MÀXIMA EXPRESSIÓ  de l’autonomia del centre i l’element vertebrador 

de  la  seva  activitat.  També  remarca  que  el  projecte  de  direcció  ORDENA  el  desplegament  i 

l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció de centre. 

El mateix article en el seu apartat 2 fa esment al fet  que el projecte de direcció es CONCRETA, cada 

curs, mitjançant  les programacions generals anuals  (PGA)  i  les  seves posteriors memòries anuals 

(MA) al finalitzar el curs. 

A l’escola Llotja s’han fet esforços sense èxit  per adaptar el centre a aquesta normativa. El nostre 

projecte educatiu està en revisió ( hi ha un esborrany de 12 pàgines). Crec que aquest dèficit serà 

important corregir‐ho i serà l’ elaboració i l’aprovació del PEC el que donarà força a la clara identitat 

del nostre centre  i servirà de referent per a tota  la normativa organitzativa  interna (NOFC) que no 

tenim recollida, encara que afortunadament ja s’han aprovat alguns documents en el transcurs dels 

darrers cursos,  i també permetrà que gràcies al PEC es puguin obrir clarament les vies de promoció 

externa del  centre que  fins a dia d’avui han estat efectistes, però no  coordinades  i dirigides per 

objectius concrets  i consensuats. Crec que    la adequació de  la normativa    interna del centre a  la 

realitat  donarà  un  fort  impuls  a  l’autonomia  i  diferenciació  de  Llotja  com  a  escola  històrica, 

moderna  i de pedagogia exemplar.  La elaboració d’un projecte de  convivència, previst pel  segon 

semestre de 2020, serà una concreció a aquesta necessitat. 

c.    Espais docents, infraestructures, recursos materials i equipaments. 

Hi ha  l’opinió bastant consensuada que seria positiu per Llotja el disposar d’una sola seu, on s’hi 

desenvolupi  tota  la  seva  oferta  educativa.  Crec  i  per  tant  ho  comparteixo  amb  el  projecte  o 

esborrany de  PEC que hi  ha  elaborat   que  seria desitjable  aquest  escenari  ja que  representaria, 

respecte de la situació actual, una millora en la gestió i coordinació de les diferents àrees de centre i 
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afavoriria encara més el coneixement dels diferents àmbits i la interrelació entre el nostre alumnat, 

donant més sentit encara a la nostra oferta multidisciplinària. 

Els recursos pedagògics, tecnològics  i audiovisuals, mobiliari, estat de  les aules ha estat una de  les 

línies de treball en els darrers quatre anys. S’ha fet un gran esforç per  l’adequació  i millora de  les 

instal∙lacions  en  general,  els  seus  equipaments  i  espais.  Es  fa  molt  necessari  un  servei  de 

manteniment eficient que vetlli pel perfecte estat dels equipaments, així com el control i reparació, 

si s’ escau, d’ aparells de tot tipus (radiadors, calefacció, finestres, cadires, projectors...). La cessió 

de nous espais a  la seu de Sant Andreu ha estat un èxit de gestió,  i ens permetrà obrir  la nostra 

oferta educativa a un potent batxillerat d’arts, i racionalitzar alguna imperiosa necessitat d’aules. La 

creació pel proper curs 2019/20 d’una aula de maquinaria – FAB LAB‐ o taller de creació digitat, serà 

un gran avenç per la modernització del nostre centre. 

Equipaments actuals:   

Seus: Llotja Central ( C/ Ciutat de Balaguer,17 ‐ 08022 Barcelona). 

           Llotja Sant Andreu ( C/Pare Manyanet, 40 ‐ 08027 Barcelona). 

Dotació: 

Aules de teòriques. Aules de dibuix al natural. Aules – taller, dotades amb equipament professional 

per  especialitats.  Aules  d’informàtica.  Fablab.  Aules  polivalents  (  tissuteca,  aula  taller  general). 

Aules laboratori fotogràfic. Aules plató.  

Espais no docents: tipologies i usos. 

— Biblioteca / sala de lectura ( Ciutat de Balaguer i Sant Andreu): 

Hi acull més de 13.000 volums entre  llibres,  revistes, catàlegs  i d’altres documents, els quals 

poden tenir accés l’alumnat de l’escola i el professorat amb el corresponent servei de préstec. 

El seu funcionament es millorable, hi ha manca de personal amés de protocol clar de criteris 

d’adquisició tant bibliogràfic com audiovisual.  
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— Sala de professors: Ciutat de Balaguer i Sant Andreu ( dues sales) 

— Sala d’actes : Ciutat de Balaguer i Sant Andreu. 

— Espais expositius:  

1. Ciutat de Balaguer: Espai Blanc 60 m2. 

2. Sant Andreu:  La Nau U 300 m2 i,   Espai Sabater Pi de l’especialitat d’il∙lustració. 

— Secretaria: Oficines i personal a Ciutat de Balaguer. Ampliació a Sant Andreu, prevista 2019/20. 

— Despatxos de direcció i coordinació de pràctiques més reunions ( C. Balaguer i St. Andreu). 

— Espai per alumnes i descansos a ambdues seus. 

— Arxius: Administratiu, històric i Patrimonial. 

— Hi ha dos magatzems de material divers. 

d.     Òrgans de gestió i plantilla docent. 

El present curs 2018/19, el centre compta amb una plantilla de 103 professors, dels quals gairebé la 

meitat  són  funcionaris amb destinació definitiva al  centre o en  comissió de  serveis.  La  resta  són 

interins. A  l’ escola hi  conviuen professionals del  cos de professors d’ arts plàstiques  i disseny  i 

d’altres que són mestres de taller del mateix cos.  

Les  ràtios  professor/  alumne  que marca  el  departament  d’  ensenyament  són  1/30  en matèries 

considerades teòriques i 1/15 en tallers. 

El  decret  39/2014,  de  procediments  per  definir  perfils  i  provisió  de  llocs  de  treballs  docents 

desplega els  articles 123 a 126 de  la  Llei d’Educació de Catalunya  (LEC)  i estableix  tres diferents 

sistemes d’accés de professorat: El concurs general, el concurs específic per a  llocs específics,  i el 

sistema extraordinari de provisió especial per accedir als llocs de responsabilitat especial que donin 

suport a la direcció del centre per al desenvolupament del projecte educatiu. Això està essent, baix 

el meu  parer, molt  eficaç  al  nostre  centre  per  a  concretar  perfils  docents molt  especialitzats  i 

també,  per  a  definir  el  nostre  PEC  i  avançar  en  la  seva  implementació.  Per  descomptat  que  els 
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arguments i motivacions per aquestes entrades de professors han de ser transparents i públics per 

evitar amiguismes i arbitrarietats. 

Equip Directiu. 

El nostre centre donada la seva complexitat i amplia oferta educativa requereix d’un equip directiu 

integrat de: 

Director/a.  Subdirector/a  de  la  seu  de  Sant  Andreu.  Caps  d’estudis  (  2,  un  per  cada  seu). 

Administrador/a. Secretari/a. 

Consell de Direcció. 

Segons  l’Article  37  del Decret  102/2010,  d’autonomia  de  centres  el  director/a  pot  constituir  un 

Consell  de  Direcció  per  aprofundir  la  pràctica  del  lideratge  distribuït  i  en  aplicació  del  projecte 

educatiu. 

A Llotja hi ha des de fa quatre cursos (2015‐19) un Consell format per: 

— Coordinador/a de biblioteques/ sales de lectura. 

— Coordinador/a de promoció cultural. 

— Coordinador/a del PEC‐NOFC. 

— Coordinador/a de relacions institucionals i comunicació. 

— Coordinador/a  de  projectes  les  jornades  de  bones  pràctiques  i  projectes  “Talent  creatiu  i 
empresa”, que coordina el departament d’ensenyament. 

Al meu parer, el seu funcionament ha estat irregular. Es un repte per a aquesta direcció, en aquest 

nou mandat, ampliar i potenciar les tasques d’aquests membres del Consell de Direcció. 

Càrrecs de coordinació. (unipersonals). 

L’article 40 del Decret d’autonomia detalla els criteris de la coordinació docent. 
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Es bàsic en una escola de  les nostres característiques comptar amb una coordinació docent en els 

àmbits pedagògics, organitzatius  i de gestió. La eficiència  i eficàcia dels objectius pedagògics per a 

mi són imprescindibles i passen per una bona tasca de coordinació docent. Disposant de dues seus i 

de tants nivells educatius i horaris de matins i tardes aquesta necessitat encara és més evident. 

A Llotja hi ha contemplats: 

— Coordinadors i tutors dels respectius departaments dels ensenyaments de CFA i Graus. 

— Coordinador/a de Riscos Laborals . S’ha millorat en protocols i actuacions concretes. 

— Coordinador/a  de Mitjans  Informàtics  i  Audiovisuals  (  Imprescindible  la  seva  potenciació  i  

funcions en un centre com el nostre). 

— Coordinadors/es  de  FCT,  un  per  Graus  i  un  per  Cicles.  Aquests  tenen  baix  la  seva  

responsabilitat els diferents tutors de pràctiques FCT. 

 

Consell Escolar. 

Es l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Art 148.1 de la LEC. 

Serà  importantíssim potenciar al nostre centre  la seva funció principalment en  la participació dels 

alumnes, l’ aprovació del PEC i les NOFC, participar en les anàlisi i avaluacions del funcionament del 

centre i el funcionament eficaç de les seves comissions i en especial l’ econòmica. 

Secretaria del centre. 

La tasca de secretaria i del personal administratiu són al meu parer fonamentals en la bona marxa 

de  l’ escola. La complexitat, els diversos nivells educatius fan del secretari/a un referent de gestió. 

Penso enfortir aquesta  responsabilitat  i donar‐li a  la  funció,  les majors eines  i mitjans materials  i 

personals possibles. 

L’article 33.2 del Decret d’autonomia de centres ens diu que correspon al secretari/a  les  funcions 

que li delegui la direcció d’ entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’Educació i totes les altres 

que  li encarregui  la direcció, preferentment en  l’àmbit de  la gestió econòmica, documental, dels 
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recursos materials  i  de  la  conservació  i manteniment  de  les  instal∙lacions,  d’acord  amb  el  que 

prevegi el projecte de direcció  i s’incorpori a  les NOFC. Vull destacar  l’esforç  i dedicació de tota  la 

secretaria de l’escola en el transcurs de aquests anys.  

Claustre de professors:  

El  claustre  del  professorat  és  l’òrgan  de  participació  del  professorat  en  el  control  i  la  gestió  de 

l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat 

per tot el professorat i el presideix el director/ a del centre. Art 146.1 de la LEC. 

El nostre claustre està format per 103 professors. Es fa difícil el debat pedagògic  i de gestió. Tot  i 

aquesta dificultat operativa i degut als canvis i renovació de docents en els darrers temps s’observa 

un increment de la participació i estic segur es podrà potenciar en un futur aquesta tendència. 

Tutories:  

L’article  38  del  Decret  d’autonomia  concreta  la  importància  que  tenen  les  tutories  essent  un 

element essencial en la tasca educativa dels centres. S’ha millorat i avançat molt en aquest  sentit a 

Llotja. Existeix un pla d’acció de tutoria (PAT) que es revisarà, adaptarà i formarà part  integrada de 

les NOFC. 

e.  Característiques, perfil i singularitats de l’alumnat. 

L’alumnat  que  arriba  a  Llotja  és molt  heterogeni  i  divers  i  sovint  té  poc  coneixement  previ  de 

l’oferta  educativa  i  els  nivells  que  s’  imparteixen.  Com  ja  he  esmentat  la  procedència  és molt 

variada. N’hi ha amb  formació bàsica de batxillerat  (requisit obligatori en el cas dels CFA de Grau 

Superior i els Graus en Disseny) i també comptem amb un alt percentatge d’alumnes amb formació 

prèvia d’FP així com amb estudis universitaris especialment Belles Arts. 

El present curs 2018/19 tenim matriculats més de 50 alumnes d’altres països.  
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Cal remarcar, com aspecte favorable, la motivació i l’ actitud positiva de la majoria d’ alumnes vers 

els seus estudis. Quasi mai s’han observat problemes de disciplina, ordre  i alteracions greus de  la 

bona  marxa  de  les  activitats  acadèmiques.  Aquesta  predisposició  fa  que  la  relació  professor/ 

alumne sigui cordial i amb sinèrgies de col∙laboració. Destacaria també la presencia de persones de 

mitjana edat i fins i tot, de més grans en alguns tallers i cicles. 

Com  a  fet  significatiu  cal  citar  que  hi  ha  alumnat  que  retorna  o  continua  al  centre  per  fer  una 

segona especialitat ja sigui un nou cicle formatiu o bé, els estudis superiors de grau en disseny. 

Podem  dir  doncs,  que  l’  alumnat  del  centre  és  creatiu,  motivat,  amb  diferents  nivells  de 

coneixements i procedències i que per pagar‐se els estudis molts d’ ells han de treballar a jornada 

parcial  o  caps  de  setmana  comportant  aquest  fet  aspectes  positius  ( més  recursos  personals  i 

administració del temps) i menys favorables ( absentisme, problemes econòmics a l’ hora d’ adquirir 

material escolar i no tenir cobertes necessitats bàsiques com l’ habitatge). 

Segons dades de la secretaria del centre el nombre d’ alumnes matriculats aquest curs és d’ 1.230 

en formació reglada i uns 70 en monogràfics. 

f.      Pràctiques empresa (FCT). Erasmus. Mobilitats. Inserció professional. 

Serà molt  recomanable  fer  un  ampli  estudi  per  constatar  el  grau  d’  inserció  professional  dels 

alumnes en les diverses especialitats. 

Es  detecta  una millora  considerable  en  l’  aprofitament  i  consolidació  de  les  pràctiques  escola 

empresa (FCT) tant en el nombre com en la notorietat e importància de les empreses contactades i 

amb  conveni  vigent.  A  pesar  de  les  dificultats  inicials  el  programa  QBID  ha  permès  agilitzar  i 

centralitzar  tota  la  logística  i  coordinació  d’aquesta  tasca.  Es  necessiten  encara  més  hores  de 

dedicació per part dels tutors doncs la durada de les pràctiques tant en els Graus com els Cicles LOE 
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és molt més  amplia  i  el  seguiment/avaluació més  detallada.  Recordem  que  aquestes  pràctiques 

formen part del programa curricular d’aquests ensenyaments.  

Tenim prop de 200 empreses contactades i més de 20 a l’estranger. 

En un  futur  caldrà  estudiar  la possibilitat d’implementació de  la  formació dual  (FEP) de manera 

experimental en algun cicle. En aquest  tema estem a  l’espera de  les  instruccions  i normativa que 

ens aporti el Departament d’Educació. A dia d’avui – juny de 2019‐ es preveu i s’està debatent una 

nova distribució curricular pel curs 2020/21. 

La mobilitat  internacional és una part  fonamental dins el programa d’una escola superior com  la 

Llotja i tenen com a objectiu compartir les idees i el coneixement directe per l’alumne de maneres 

de fer i de pensar de la societat dels diferents països que configuren Europa i la resta del món. 

Al nostre centre disposem de la carta Erasmus i altres programes de mobilitat i certament s’ha fet 

un  salt qualitatiu  i quantitatiu  en  aquest  tema.  L’escola  realitza  intercanvis  amb d’altres  centres 

educatius i professionals. Cada any participem en concursos nacionals e internacionals. 

La col∙laboració amb els “partners” es realitza  amb programes específics però també amb convenis 

de projectes concertats. Llotja ha  treballat amb escoles de Finlàndia,  Japó, Canadà, França,  Itàlia, 

Alemanya, Dinamarca, Argentina i Mèxic. 

També contemplem mobilitats de professorat. 

L’Escola ha estat present en espais institucionals i privats com el Mercat d’Idees, Futur excel∙lent: en 

fires  com  “The  Brandery”,  080  Barcelona,  Saló  del  Còmic,  Arts  Libris,  Ikas  Art,  Cerco,  BDW, Off 

Barcelona entre d’altres. 

Crec  serà molt necessari  reforçar en  la mesura que  sigui possible el nivell d’idiomes dels nostres 

alumnes  i  també del professorat. Tanmateix,  sé que  s’estan gestionant amb  l’administració  local 

cursos de castellà i també de català pels alumnes que venen al nostre centre d’altres països. 
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g.      Inspecció Educativa. 

Les funcions i atribucions de la inspecció estan regulades en el Capítol VII articles 177/179 de la LEC. 

Sens  cap  dubte,  el  binomi  inspecció  –  equip  directiu  és  importantíssim.  I  ho  és  de  manera 

bidireccional ja que per una banda cal garantir la legitimitat i la legalitat de les activitats i decisions 

del centre dins de la seva autonomia.  

D’altra  banda,  la  direcció  ha  de  saber  transmetre  a  les  autoritats  educatives  les  necessitats  del 

centre i les raonables peticions e informacions. 

Un clima de confiança, de diàleg i de responsabilitat davant la inspecció educativa serà per a mi un 

punt de  suport en  la bona marxa del dia a dia en  la gestió d’una escola  tan peculiar, complexa  i 

diferenciada com la nostra. He de mencionar que en els quatre anys de mandat ha estat així. 

Cal recordar que el director/a es per normativa el representat de l’administració davant el centre i 

també el representant del centre davant l’administració. Aquesta “paradoxa”, que de vegades que 

sorgeixin conflictes  i mals entesos, ha de minimitzar‐se amb el suport, assessorament, supervisió, 

avaluació i control per part de la inspecció educativa vinculada a Llotja. 

3. OBJECTIUS A ASSOLIR EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC , ORGANITZATIU I DE GESTIÓ. 

   La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) en el seu Títol VII, Capítol I article 90 diu textualment: 

Apartat 1:  Els  centres públics disposen d’autonomia en els àmbits pedagògics, organitzatiu  i de 

gestió de recursos humans i materials. 

Apartat 2:  En exercici de l’autonomia de centres, els òrgans de govern de cada centre poden fixar 

objectius  addicionals  i  definir  les  estratègies  per  assolir‐los,  organitzar  el  centre,  determinar  els 

recursos que necessita i definir els procediments per aplicar el projecte educatiu. 



Projecte de direcció  2019/2023                                                                                           Magí Franquesa i  Albareda  

18 
 

Apartat  3:  L’autonomia  dels  centres  s’orienta  a  assegurar  l’equitat  i  l’excel∙lència  de  l’activitat 

educativa.   

Seguint aquestes directrius normatives  i en el marc d’aquesta autonomia, proposo 11 objectius/ 

estratègics en les àrees: pedagògica, organitzativa i de gestió dels recursos amb les corresponents 

actuacions i concrecions. 
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SITUACIÓ DE SITUACIÓ PERSONA TERMINI
PARTIDA OBJECTIU RESPONSABLE D'EXECUCIÓ

desembre  de
2019.

Comisió PEC / NOFC sorgida 
del Consell Escolar.

 gener de 
2020.

Objectiu 1

Revisió i
aprovació 
nou PEC de 
Llotja.

Actualització
i aplicació Equip directiu
de les NOFC Coordinadors del Centre
adaptades a Responsables FCT juny de 2020.
la realitat  Mobilitat
organitzativa  Biblioteca
i pedagògica. Consell Direcció.

Aprovació del  Dificultats
nou PEC. de consens Arribar a  Claustre i  juny de 2021.
Actualització i visió un acord Consell Escolar
de les NOFC. compartida

Acció 3

Distribució de 
tasques entre 
els membres 
de la comissió i 
responsables 
de les funcions 
contemplades.

Organigrama 
del Centre.

Aprovació 
d'un nou 
PEC.

Acció 4

Elaboració d'un 
índex i un 
posterior 
esborrany de 
treball.

PEC de l'any 
2012.

Aprovació 
d'un nou 
PEC.

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023

INDICADORS

ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

EN LA NORMATIVA INTERNA

Acció 1

Impulsar la 
comissió de 
revisió  del PEC 
i les NOFC. 

Comissió 
creada el 
curs 
2016/2017 
PEC de l'any 
2012.

Ampliar els 
seus 
membres.

∙MAGÍ FRANQUESA     
∙FRANCESC AGUILAR (coor) 

Acció 2



SITUACIÓ DE SITUACIÓ PERSONA TERMINI
PARTIDA OBJECTIU RESPONSABLE D'EXECUCIÓ

juny de 2019

Objectiu 2 juny de 2019
∙GLÒRIA COT

Elaboració
∙Consell 
Escolar

del Pla de
Convivència 
de Llotja.

Direcció
Glòria Cot
Neus 2019
Lorenzo
(professional 
coordinadora).

∙ Comunitat
 Educativa 30/03/2020.
∙ Direcció

Desconeixement 
de la seva 
necessitat.

Informació + 
implicació   
del Consell 
Escolar.

∙MAGÍ  
FRANQUESA    

Acció 2

Encàrrec de coordinació i 
creació d'una comissió per 
part del Consell Escolar.

Encàrrec i 
comissió 
inexistent.

Iniciar les 
tasques per 
la seva 
elaboració.
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Realitzar les 
sessions 
formatives. 
Debat, 
conclusions i 
document de 
treball.

Acció 4

Redacció , aprovació, 
aolicació i seguiment del 
projecte de convivència.

Existència d'un 
document 
específic.

Disposar del 
document 
(PC) aprovat.

Jornades de treball, debat i 
formació. ( 4 sessions) 
Elaboració d' un document.

Recerca d'un 
expert extern.

Acció 3

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023 

INDICADORS
ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

EN LA NORMATIVA INTERNA

Acció 1

Recerca de documents i 
d'informació sobre el Pla de 
Convivència.



SITUACIÓ DE SITUACIÓ PERSONA TERMINI
PARTIDA OBJECTIU RESPONSABLE D'EXECUCIÓ

2019/2023 

Objectiu 3
.Secretari 
administrador  2019/2022

Adequació 
dels espais,

∙Personal de 
manteniment.

els
equipaments
i les
instal∙lacions 

de les

.Administrador  
del Centre.    
.Equip directiu.

2020/2023

dues seus.

Disponibilitat
∙Magí Franquesa setembre
.Abel Colomar 2019

neteja. Creació FABLAB Espais concedits.FAB‐LAB.

. Petició direcció .Direcció ESDAP
ESDAP. ∙Departament  30/06/2020

d'Educació.
Secretaria PB.

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019 /2023

Acció 5

Espais d'atenció 
i reunions  a St. 
Gervasi 

Espais ESDAP a St. 
Gervasi.

Acció 3

Millora dels espais i les 
instal∙lacions en 
general.

Ja fet un estudi 
de les accions a 
emprendre. 
Moltes 
intervencions ja 
realitzades i 
programades.  
Forta inversió.

Jardineria, 
wifi,senyalètica,
mobiliari 
adaptat, 
informàtica,   
creació d'espais.

Acció 4

Creixement per la cessió 
de  nous espais i aules a 
Sant Andreu, 
sanejament, habilitació i 

Converses i 
negociacions 
des de fa 3 anys

4 aules 2 espais 
+ serveis a Sant 
Andreu+

Inventari i reposició. 
Analitzar prioritats.

Molt treball i 
adaptacions ja 
fetes. S'han 
millorat les dues 
seus.

Tenir inventari. 
Continuar amb 
el procés de 
modernització i 
funcionament.

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023

INDICADORS
ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

EN LES INSTAL∙LACIONS

Acció 1

Detecció de necessitats, 
maquinària, mobiliari i 
manteniment 

Millores 
iniciades des de 
fa 3 anys

Conèixer totes 
les carències i 
déficits

∙Administrador 
de Llotja.  
∙Coordinadors 
Especialitats 

Acció 2
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juliol
2019

Cap d'estudis 
SA.
∙Coordinador  set‐19

Objectiu 4  Escultura

Continuar
amb la 
reorganització 
curricular .Caps d'estudis
de les ∙Coordinadors curs 19/20.
agrupacions de  especialitats.
dels cicles
(pacs).

Direcció + 2019/2023.
Coordinació.

Cap d' estudis + 
. Sotsdirecció

Coordinadors, juny de 2021.
tutors de SA.

∙Psicopedagògics

Estudi i planificació Iniciades  Trasllat
(3 anys) del trasllat de  converses. progressiu ∙Direcció
tots els cicles de LLOTJA Resistències en tres anys ∙Administració 2020/2023.
St. Gervasi a St. Andreu molt grans. de 4 cicles Educativa.

de St.G. a St. A. 2021/2022
Estudi de la FEP Reunions inicialsNormativa. Claustre. (pendent).

Acció 6

Augment matrícula 
cicles minoritaris.

Petit augment 
darrer curs.

Mínim 10 
alumnes grups 
(0'5)

Convalidació i valoració 
dels 4 pacs 
implementats en els 
darrers cursos.

Funcionament 
des de fa dos 
cursos

Augment de 
matrícula

Acció 3

Implementació de dos 
nous pacs:                         
1.‐Mobiliari (4x3) 
Modelisme Industrial i 
Maquetisme.                
2.‐Teixits i puntes (3x2)

Adaptacions 
curriculars 
realitzades i 
resolucions 
aprovades.

Augment de 
matrícula i 
qualitat de 
l'oferta.

Acció 4

Caps d'estudis 
(S.A. ‐ S.G.) 
Coordinadors 
PACS

Acció 2

Aplicació del 4x3 de la 
família d' escultura.

Resolució maig‐
2018 on 
s'autoritza a 
l'escola la seva 
implementació

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019/2023

Acció 5

Potenciació, augment i 
protocols dels CFG 
Mitjà

∙Revisió PAS 
∙Absències 
∙Resolució 
conflictes 

Alguns nous 
protocols ja 
estan en marxa.

Incloure'l a 
l'oferta 
educativa del 
curs 2019/2020

Acció 1

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023
INDICADORS

ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

EN L' OFERTA DOCENT QUE EL CENTRE REALITZA
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juny de 2021.

Direcció.
setembre de 

2019.

Objectiu 5 Responsable 
obres.

Planificació
i gestió
dels 
Batxillerats
Artístics Equip Directiu
a  Administració  setembre de
Sant Andreu. educativa. 2019.

Direcció.  setembre de 
2019.

1.‐Vigilància

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019 / 2023

Augment de personal 
de suport (PAS, 
Subaltern), vigilància.

Dèficit de 
R.R.H.H.

1.‐Conserge          
1.‐PAS     

Obrir 4 grups  de 
batxillerat d'arts a St. 
Andreu  (MATINS).

Batxillerat 
inexistent.

Implementar 1er 
i 2on ‐dues 
línies.Vinculat 
als tallers.

Acció 3

∙Recerca de 
professorat addient. 
Coordinació de 
Batxillerat protocols i 
recursos.        
∙Currículum i tallers 
implicats.

Iniciades les 
converses i la 
recerca de 
professionals 
addients.

Crear un bon 
equip de treball.

Acció 4

∙Coordinació 
Batx.Subdirecció
. Cap d'Estudis i 
docents batx.

Acció 2

∙Aules i espais per a la 
seva impartició  
∙Adequar la seu de 
St.Andreu a les 
característiques del 
Batxillerat Artístic.

Remodelació,  
sanejament i 
adequació ja 
iniciada fa 
mesos 
(setembre 18).

Execució 1a. fase 
Autorització per 
part de les 
administracions 
implicades.

Acció 1

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023

INDICADORS

ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

EN L'OFERTA DOCENT QUE EL CENTRE REALITZA
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2019/2023.

Direcció. juny de 2020.

Objectiu 6

Impulsar
l'encaix i la
coordinació
amb ESDAP 
CATALUNYA.

Equip Directiu 
LLOTJA i direcció 
ESDAP 
CATALUNYA. novembre de

2019.

Equip directiu
LLOTJA i direcció 2019/2023.
ESDAP CATALUNYA.

Coordinadora 
acadèmica 
del Campus 
LLOTJA 
(càrrec 
directiu).

Supresió d'aquest 
càrrec. Redistribució de 
les seves funcions entre 
coordinadors campus, 
coordinadors 
especialitats i equip 
directiu.Nou 
organigrama intern.

Acció 1

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023

INDICADORS

ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

EN L'OFERTA DOCENT QUE EL CENTRE REALITZA

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019/2023

Reconeixement de 
LLOTJA com a 
CAMPUS referent i 
singular.

Resistències a 
la 
importància 
del CAMPUS 

Treball conjunt. 
Reunions de valoració 
trimestrals. Posible 
obertura de linies de 
Moda. Masters.

Articular canals de 
relació, diàleg i 
col∙laboració entre 
les dues 
direccions.

Susceptible 
de millora.

Treball compartit, 
protocols clars i diàleg 
regular. 

Acció 3

Preparació de la 
visita de l'Agència 
de Qualificació 
(CAE).

Decret PEC i 
NOFC 
(ESDAP) en 
construcció.

Visita CAE al Campus 
Llotja. 5 novembre 2019.

Acció 4

Direccions ESDAP i 
LLOTJA.

Acció 2

Adaptar els 
càrrecs de 
Coordinació del 
Campus LLOTJA al 
procés de 
consolidació 
d'ESDAP.



SITUACIÓ DE SITUACIÓ PERSONA TERMINI
PARTIDA OBJECTIU RESPONSABLE D'EXECUCIÓ

2019/2021.

Coordinadors de  
gestió cultural del 
campus Llotja i de 
Llotja, escola d'art. 2019/2023.

Objectiu 7
Reforçar
la
visibilitat
i la
notorietat
de
LLOTJA. .Comunicació + 2019/2023.

∙Dep. Disseny Gràfic.

Implementació 
d'una  .Responsables 
senyalètica de comunicació.
identitària .Dep.Disseny Gràfic. 2019/2021.
a les dues
seus. dinàmica.

. 23 acords de
col∙laboració 2019/2023.
(període 

2015‐2019). 

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019/2013

Rendibilització i 
criteris d'ús 
dels espais 
expositius.

Dos espais: 
∙ESPAI 
BLANC(St.G)       
∙LA NAU(St.A.).

Increment 
d'accions 
expositives 
centrades en 
mostrar el 
treball que es 
realitzen.

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023 
INDICADORS

ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

EN LA COMUNICACIÓ EXTERNA

Acció 1

Remodelació 
de la web i del 
funcionament 
de les xarxes.

www.llotja.cat 
+ xarxes.

Millora de 
continguts i 
visualització.Pla 
de comunicació.

Responsables 
d'acció cultural, 
promoció i 
comunicació.

Acció 2

Acció 5

Incrementar els 
convenis de 
col∙laboració i 
les relacions 
institucionals.

∙Direcció + Equip de 
Gestió Cultural i 
Relacions 
Institucionals.

Continuar amb 
l'increment 
d'aquestes 
col∙laboracions i 
projectes.

Acció 3 

Edició i 
revisions d'un 
catàleg amb 
l'oferta 
educativa 
actualitzada del 
Centre.

Catàlegs 
existens 
realitzats en 
anteriors 
cursos 
acadèmics.

Elaboració anual 
d'un catàleg 
actualitzat 
adaptat a la 
nova oferta 
educativa.

Acció 4

Senyalètica 
deficient.

Nova 
senyalètica,  
moderna i 



SITUACIÓ DE SITUACIÓ PERSONA TERMINI
PARTIDA OBJECTIU RESPONSABLE D'EXECUCIÓ

Objectiu 8 2019/2021.

∙Millorar la
borsa de
treball
∙Increment de 
la xarxa  Tutors pràctiques
col∙laboradora i coordinadors FCT. 2019/2021
de
pràctiques

FCT i dels
programes de
mobilitat.

Coordinador/s 2019/2023
de Mobilitat.

ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

INSERCIÓ LABORAL, MOBILITAT I PRÀCTIQUES ( FCT)

Acció 1

Ampliar i dotar de 
més continguts la 
borsa de treball.

Borsa de treball 
a la web del 
Centre (aprox. 
30 ofertes 
l'any).

Duplicar l'oferta 
d'entrada per codi 
web.

Coordinadors FCT. 

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019/2013

Increment de la 
xarxa d'empreses 
col∙laboradores 
(FCT).

Gairebé 100 
empreses, 
tallers i 
institucions 
col∙laboradores
.

Acció 2

Increment d'un 
25% en dos anys.    
Estudi de la taxa 
d'inserció.

Acció 3

Potenciar la nostra 
presència en 
programes de 
mobilitat, 
d'intercanvi en 
noves estructures i 
maneres d'actuació.

Actualment 
disposem d' 
una bona xarxa 
d'intercanvis 
(ERASMUS).37 
alumnes el 
darrer curs 
18/19.

Duplicar  els 
partners. 
Augmentar el 
programa de 
mobilitat a 
St.Andreu.

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023 

INDICADORS



SITUACIÓ DE SITUACIÓ PERSONA TERMINI
PARTIDA OBJECTIU RESPONSABLE D'EXECUCIÓ

2019/2023.

∙Caps d'estudis. 2019/2023.
Objectiu 9

Estabilització 
cohesió,
ordenació,
seguretat, 
formació

∙Coordinadors i 
equip directiu.

i avaluació 2019/2023.
del
professorat.

∙Tutors/es nomenats. 2019/2023

.Coordinadors.
∙Equip Directiu.  Juny

de 2020.
Protocols fets. Revisar. Informar. .Coordinador Riscos. 2019/2023.

LLOTJA
Centre ∙Equip directiu.

Conveni signatformador. .Subdirecció SA. Juny 2020.
curs 18/19. Acollir professors 

en pràctiques
Acord amb la UPC.

Acollir professors en 
pràctiques del 
Master de formació.

Acció 3

Oferir cursos interns 
de formació dels 
professorats 
reconeguts.

Quatre 
cursos 
organitzats el 
darrer curs 
2018/2019

Previsió de cursos. 
Per exemple 
Coaching per a 
docents 30 hores.

Acció 4
Avaluació. TUTORIA 
d'interins i substituts 
(4 mesos), curs 
complert, i 
funcionaris en 
pràctiques.

Protocols i 
documents 
ben clars i 
definits.

Avaluació de 15 
professors curs 
2018/2019.

Accions 5 i 6

Pla d'acollida del 
professorat 
nouvingut. 
Normativa Riscos L.

Tenir‐lo vigent  per 
a  la seva aplicació.

Esborrany.

Acció 7

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019/20113

Estudi del currículum 
del professorat 
professional 
actualitzat.

Ja disposem 
del 
currículum 
de gairebé la 
meitat del 
claustre.

100% del claustre.

 OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023
INDICADORS

ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

EN LA PLANTILLA DOCENT
Acció 1

Elaboració de  perfils 
docents per sol∙licitar 
dotacions de difícils 
cobertures.

12 difícils 
cobertures 
sol∙licitades i 
tramitades 
en 2 anys.

Disposar de perfils 
en previsió de  
futures jubilacions.

∙Caps d'estudis. 

Acció 2



SITUACIÓ DE SITUACIÓ PERSONA TERMINI
PARTIDA OBJECTIU RESPONSABLE D'EXECUCIÓ

juny de 2020.

Objectiu 10

Reordenació i
millora
dels Serveis
de Secretaria, juny de 2020.

biblioteques 

i atenció
a l'alumnat.

∙Equip directiu     
∙Representants 
alumnes        
∙Consell Escolar.

juny de 2023.

Increment 1 càrrec dir.

∙Equip directiu.
.Consorci i juny de 2021.
Departament.

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019 /2023

Augment de 
la presència 
directiva a 
Sant Andreu.

S'ha anat 
incrementant 
en els darres 
cursos.

∙Més presència del:           
∙Director                        
∙Secretari                  
∙Administrador. Creació 
d'una subdirecció a SA.

Més atenció 
de Secretaria 
a Sant 
Andreu.

Presència tan 
sols una tarda a 
la setmana.

Secretaria adjunta a Sant 
Andreu.                     
Personal permanent a 
aquesta  i espais de 
treball definits. 

Acció 3

Potenciar la 
participació 
de l'alumnat.

Participació 
molt 
esporàdica.

∙Impulsar presència al 
Consell Escolar.    
∙Associació d'alumnes.      
∙Espais de reunió.

Acció 4

Secretària del 
Centre.

Acció 2

Nova 
ordenació de 
les 
biblioteques 
de les dues 
Seus.

∙Dues 
biblioteques    
∙Creada una 
comissió de 
biblioteques pel 
Consell Escolar. 
(curs 17/18).

∙Carnet específic de 
biblioteca per préstec.      
∙SG Biblioteca centrada 
en Disseny.                          
∙SA Especialitzada en Art. 
∙Millorar criteris de 
compres, catàlegs i 
horaris. 

Responsable de 
Biblioteques + 
Acció Cultural

Acció 1

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023

INDICADORS

ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

EN L'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS INTERNS



PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019 /2023

SITUACIÓ DE SITUACIÓ PERSONA TERMINI
PARTIDA OBJECTIU RESPONSABLE D'EXECUCIÓ

2019/2013

Objectiu 
11.

Revisió del

model 
Subdirecció 
de SA. 2019/2023

organitzatiu
i 
pedagògic
de Llotja.

Equip 
directiu. 2019/2023

Equip directiu 2019/2023
Reforçar la tasca 
pedagògica dels 
coordinadors 
d'especialitats.

S'ha millorat 
en els darrers 
cursos

Supervisar, 
acompanyar i 
avaluar la 
tasca dels 
coordinadors

Claustres de 
debat,propostes i acords 

Claustres 
informatius .

Acords sobre 
model 

Acció 3

Retiment de comptes i 
cultura avaluativa.

Poca tradició. 

Implementac
ió segons 
normativa.Mi
llora 
educativa.

Equip 
directiu.

Acció 2

Coordinador/a pedagògic/a 
Sant Andreu.

Càrrec 
inexistent.

Liderar el 
debat i el 
model 
pedagògic a 
SA.

Acció 1

OBJECTIUS A ASSOLIR PEL CENTRE EN EL TRANSCURS DEL 2019/2023
INDICADORS

ÀMBITS DEL CENTRE,
OBJECTIUS I ACCIONS

En l'àmbit pedagògic.
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4.  ACTUACIONS PREVISTES I CONCRECIONS ORGANITZATIVES 

Per  a  cadascun dels objectius  i  les  seves  estratègies,  enumero  les  actuacions que he previst.  El 

període per a portar‐les a  terme  transcorre del  juliol del 2019 al  juny del 2023. Com que estem 

immersos en molts  canvis normatius  i estructurals, encara no puc preveure quina  serà  l’evolució 

d’aquests objectius. Falta implantar els cicles LOE, definir els estudis superiors de disseny, aprovar‐

ne  i  desenvolupar‐ne  el  decret  ,  definir  el manteniment  de  la  plantilla  i  fer  el  seguiment  de  la 

implementació de  la  formació en  l’entorn professional  (FEP),  segons  la normativa  i el  currículum 

que s’estableixin. 

Actuacions i concrecions 

OBJECTIU  1: Revisar  i  aprovar  el  nou  PEC  de  Llotja. Actualitzar  i  aplicar  les NOFC  a  la  realitat 

organitzativa i pedagògica de l’escola. 

1. Continuar impulsant i dotant d’atribucions la comissió de treball —PEC i NOFC—, creada fa 

tres anys per acord del Consell Escolar. 

2. Introduir i/o revisar tots els aspectes que impliquin l’actualització de la comissió de treball.  

3. Implicar  i motivar els professors en  l’orientació d’aquesta comissió per a validar‐la segons  

el marc normatiu establert. 

4. Promoure  el  coneixement  del  PEC  i  les  NOFC  per  part  de  tota  la  comunitat  educativa. 

Actualitzar i revisar el Pla d’acció de tutories (PAT), i vetllar per aplicar‐lo. 

5. Revisar i actualitzar el Pla d’acompanyament i acollida de professors i alumnes. 
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6. Actualitzar la normativa relacionada amb la propietat intel∙lectual i els drets d’autoria, la llei 

de protecció de dades personals  i  les disposicions  reglamentàries  corresponents,  i  fer‐ne 

difusió. 

7. Continuar vetllant per la publicació del PEC, les NOFC i el projecte de direcció a la web del 

centre, perquè els conegui tota la comunitat educativa.  

8. Celebrar el debat final sobre un nou PEC i aprovar‐lo abans del 30 de juny de 2021. 

OBJECTIU 2: Elaborar el Pla de convivència de Llotja. 

9. Continuar el treball realitzat per la Comissió de Convivència del centre. 

10. Elaborar i aprovar de manera consensuada el Pla de convivència al març del 2020. 

11. Potenciar el clima d’aprenentatge i treball basat en el respecte i la bona convivència. Aplicar 

els protocols i procediments establerts en la mediació i la resolució de conflictes. Crear una 

comissió de mediació. 

12. Establir horaris  racionals per al professorat que  imparteix docència en ambdues seus  i en 

diferents nivells educatius. 

13. Vetllar  per  l’efectiva  conciliació  de  la  vida  familiar  i  laboral  segons  les  possibilitats  del 

centre. 

14. Proposar  l’ampliació  d’equips  o  personal  d’assessorament  i  orientació  pedagògica  per  a 

cobrir les necessitats i problemes específics dels graus mitjans de batxillerat. 

15. Fomentar les competències comunicatives. 

OBJECTIU 3: Adequar els espais, els equipaments i les instal∙lacions de les dues seus. 

16. Finalitzar  la  reforma,  sanejament  i  habilitació  dels  espais  cedits  a  Sant Andreu  abans  de 

l’inici del curs 2019/2020.  
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17.  Gestionar la possibilitat d’ampliació d’aquests espais. 

18. Posar  en marxa  un  FAB‐LAB  a  Sant  Andreu  que  doni  servei  a  tota  l’escola  segons  les 

necessitats detectades des de fa molts anys. 

19. Actualitzar  l’inventari  de material  i  equipaments.  Detectar  noves  necessitats  i  concretar 

prioritats. 

20. Facilitar la consolidació d’espais ESDAP per a reunions i atenció en general a la planta baixa 

de Sant Gervasi. 

21. Establir  un  protocol més  concret  i  actualitzat  d’amonestacions  i  sancions  al  personal  de 

qualsevol nivell de la comunitat educativa que faci un mal ús de les instal∙lacions, materials i 

recursos en general. 

22. Continuar  revisant,  i  si  s’escau  modificant,  els  contractes  de  serveis,  manteniment  i 

proveïdors que té concertats l’escola. 

23. Continuar  l’adequació  de  les  aules  a  les  necessitats  tecnològiques,  informàtiques  i 

audiovisuals (wifi, projectors, fotografia) segons les possibilitats econòmiques. 

24. Elaborar un nou pla de manteniment de tots els sistemes i programes informàtics. 

25. Ampliar  les  funcions  del  coordinador  d’informàtica  del  centre  perquè  tothom  actuï  amb 

protocols clars i amb respecte envers les seves decisions i actuacions. 

OBJECTIU 4: Continuar la reordenació curricular dels cicles formatius. 

26. Fer un debat  i posicionar‐se posteriorment respecte a  la formació en  l’entorn professional 

(FEP).  

27. Valorar el trasllat progressiu de tots els cicles formatius a Sant Andreu sempre que hi hagi 

els espais adequats i la cessió del perímetre previst. 

28. Implementar i adequar els protocols dels CFGM i batxillerat. 
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29.  Continuar  les agrupacions curriculars  (PAC) que es considerin necessàries per a mantenir 

les  especialitats  i  fer‐les  atractives  per  a  aconseguir  un  augment  significatiu  de  les 

matriculacions corresponents. 

30. Realitzar un estudi seriós de  l’oferta de cicles existent  i de  la possibilitat d’ampliar‐la amb 

noves famílies. 

 

OBJECTIU 5: Planificar, gestionar i avaluar el batxillerat artístic a Sant Andreu. 

31. Iniciar dues  línies de primer de batxillerat d’arts al curs 2019/2020  i dos grups de segon al 

curs 2020/2021. 

32. Consolidar i dotar de continguts la figura coordinadora  de batxillerat. 

33. Augmentar  el  personal  de  suport  i  vigilància.  Reforçar  la  tutoria  i  els  protocols  de 

comunicació amb les famílies. 

34. Fer un seguiment de  la  implementació del batxillerat artístic. Plantejar  i definir  indicadors 

d’avaluació i millora. 

OBJECTIU 6: Impulsar l’encaix i la coordinació amb ESDAP Catalunya. 

35. Adequar els espais ESDAP a Sant Gervasi. 

36. Treballar  conjuntament per a  la preparació del  comitè d’avaluació externa  (CAE) prevista 

per al 5 de novembre de 2019. 

37. Celebrar  reunions  quadrimestrals  de  seguiment  i  valoració  de  les  coordinacions.  Retre 

comptes com a actuació de millora. 

38. Estudiar la viabilitat d’oferir postgraus i màsters a Sant Gervasi segons la normativa. 

39. Plantejar una nova línia de disseny de moda amb horari de tarda a Sant Gervasi. 
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OBJECTIU 7: Reforçar la visibilitat, el posicionament i la notorietat de Llotja. 

40. Dotar de noves  competències  executives  la persona  responsable de  la  gestió  cultural,  la 

promoció i la comunicació a Llotja. Serà una persona amb càrrec directiu. Una de les seves 

tasques principals serà elaborar protocols d’informació tant interna com externa. També es 

coordinarà amb la persona responsable de comunicació del campus Llotja d’ESDAP. 

41. Elaborar un pla de comunicació de centre abans del juny del 2020.  

42. Prioritzar encara més que els nostres alumnes puguin exposar els seus projectes finals a les 

sales i espais que tenim per a aquesta finalitat a l’escola. 

43. Incrementar la fluïdesa de diàleg i la col∙laboració existent amb el Departament d’Educació, 

i la seva la participació —en projectes, jornades, certàmens i esdeveniments—, el Consorci i 

altres  institucions  públiques  i  privades,  així  com  la  resta  d’escoles  de  disseny  i  art  de 

Catalunya  i altres  territoris  i estats. Potenciar  la participació de  Llotja en  la Confederació 

d’Escoles d’Art (CEA). 

44. Continuar  i  augmentar  els  acords  de  col∙laboració  amb  les  associacions,  col∙legis 

professionals,  gremis, museus  i  entitats  que  tinguin  vinculació  amb  les  especialitats  que 

s’imparteixen a l’escola (il∙lustració, ceràmica, interiorisme, etc.). 

45. Continuar  fent  el  màxim  de  jornades  de  «portes  obertes»  els  dissabtes.  Impulsar  la 

participació de  tots els  agents educatius. Reforçar  les  accions destinades  a  augmentar  el 

nombre  de matriculacions —participació  en  el  Saló  de  l’Ensenyament  i  fires,  visites  en 

centres, «Som Llotja», etc. 

46.  Millorar i promoure la utilització de la xarxa de Moodle al Centre. Actualitzar la pàgina web 

i millorar‐ne  la coherència de continguts. Aconseguir que  la totalitat del professorat tingui 

el correu corporatiu «xtec». 

47. Proposar  la  creació  d’una  publicació  o  revista  de  l’escola,  d’àmbit  semestral,  per  al  curs 

2022/2023. 
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48. Valorar  i  gestionar  la  possibilitat  de  crear  un  museu  permanent  de  Llotja  per  al  curs 

2022/2023. 

49. Modificar els criteris d’assignació econòmica a les activitats de promoció cultural externa de 

Llotja  a  fi  d’ajustar  i  equilibrar  les  activitats,  conferències  i  exposicions,  prioritzant‐ne 

l’aspecte qualitatiu davant de l’aspecte quantitatiu. 

50. Incentivar  i continuar dotant de «valor» el carnet d’alumne de  la Llotja amb descomptes, 

promocions  en  botigues,  espais  d’art,  cines  i  teatres,  a  més  d’altres  esdeveniments 

culturals, socials i d’oci de l’entorn social de l’art i el disseny. 

51. Donar suport des de la direcció a qualsevol iniciativa que representi afavorir la comunicació 

informal  i  la  cohesió  de  la  comunitat  educativa:  sopars,  sortides,  assistència  a  actes 

culturals. Aprofitar l’experiència d’antics alumnes i professors. 

52.  Implementar una senyalística segons els criteris que siguin consensuats. 

53.  Editar un catàleg informatiu revisat amb l’oferta formativa actualitzada per a cada curs. 

OBJECTIU 8: Millorar la borsa de treball, la xarxa de pràctiques FCT i la mobilitat. 

54. Realitzar un ampli estudi o enquesta per a detectar quin grau d’inserció  laboral  tenen els 

alumnes que finalitzen els estudis després d’un any. Esbrinar també les causes d’absentisme 

i abandonament per a poder adoptar mesures correctores. 

55. Mantenir en l’organigrama els dos responsables de coordinació de pràctiques FCT, un per a 

cada seu. 

56. Promoure i reforçar el paper i les funcions dels tutors de pràctiques FCT. 

57. Realitzar una  jornada «Llotja/Empresa»  cada dos  cursos —al mes de  febrer—, en  la qual 

siguin convidades totes les empreses, tallers i estudis que col∙laboren amb l’escola.  

58. Continuar i augmentar la presència de Llotja en programes de mobilitat i intercanvi. Perfilar 

les tasques de la persona coordinadora de mobilitat. 
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OBJECTIU 9: Estabilitzar, cohesionar, ordenar, assegurar, formar i avaluar el professorat. 

59. Establir el nou Pla d’acollida del professorat nouvingut. 

60. Millorar  i  supervisar  la  tutoria  d’avaluació  del  professorat  en  pràctiques,  la  dels  quatre 

mesos i la de tot el curs. Vetllar perquè s’apliqui correctament. 

61. Mantenir  i  incrementar,  si  s’escau, els  cursos de  formació del professorat organitzats pel 

centre  segons  les necessitats  i el pressupost. Mantenir actualitzada  l’oferta  formativa del 

Departament  d’Educació,  el  Consorci  i  altres  institucions  reconegudes,  perquè  pugui  ser 

consultada. 

62. Actualitzar anualment els currículums de tot el professorat.  

63. Continuar  elaborant  perfils  de  llocs  de  treball  en  previsió  de  possibles  peticions  de 

cobertura difícil. 

64.  Vetllar pel compliment de la normativa i les mesures en matèria de salut i riscos laborals, i 

garantir  aquest  compliment. Millorar  els  protocols  d’actuació  en  cas  d’accident  laboral. 

Continuar treballant conjuntament amb el coordinador de riscos laborals.  

65. Defensar  i  motivar  la  necessitat  de  mantenir  la  plantilla  docent  que  estigui  avaluada 

positivament i demostri un compromís i dedicació amb el projecte de centre. Treballar per 

la seva estabilitat segons les possibilitats de la direcció i en aplicació del Decret 39/2014, de 

25 de març, de provisió i perfils de llocs de treball. 

OBJECTIU 10: Redistribuir i millorar els serveis de secretaria, biblioteques i atenció a l’alumnat. 

66. Ampliar  els  serveis  de  secretaria  a  Sant Andreu,  a  partit  del  curs  2019/2020,  segons  els 

recursos de personal de què es disposi. 

67. Establir  un  conveni  de  col∙laboració  amb  estudiants  de  biblioteconomia  per  a  fer  les 

pràctiques a les biblioteques de l’escola. 
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68. Avaluar els criteris d’adquisició de material —escrit  i audiovisual— per a  les biblioteques. 

Possibilitar  les  donacions  i  cessions  de  material  per  part  de  persones  o  institucions 

públiques i privades. 

69. Incrementar la participació de l’alumnat tant en l’àmbit reglamentari —representants en el 

Consell Escolar, delegats de curs— com en l’àmbit de la creació d’associacions d’alumnes. 

70. Preveure l’assignació d’espais de descans, estudi i reunió per a l’alumnat. 

71. Realitzar  activitats  i  xerrades  —de  creació,  etc.—  on  es  pugui  reforçar  el  sentit  de 

pertinença de l’alumne a l’escola Llotja. 

OBJECTIU 11: Revisar el model organitzatiu i pedagògic de Llotja. 

72. Promoure  i  liderar un ampli debat  intern —amb el claustre  i el Consell Escolar— sobre el 

model d’escola que volem  i que pugui donar resposta als constants canvis en  la concepció 

de l’ensenyament del disseny i l’art dins el marc de la societat del segle XXI. 

73. Motivar  la  implicació  del  claustre  de  professors  perquè  sigui  l’espai  on  es  debatin,  es 

consensuïn i s’aprovin propostes concretes dins el marc pedagògic. 

74. Establir el càrrec de coordinació pedagògica a Sant Andreu. Tindrà rang directiu  i assumirà 

responsabilitats de subdirecció en aquesta seu.  

75. Ampliar  les àrees de  treball del Consell de Direcció de Llotja amb  responsabilitats encara 

més ben definides. 

76. Incrementar la pedagogia junt amb altres escoles i institucions. 

77.  Gestionar  i  dirigir  l’escola  segons  els  principis  de  lideratge  distribuït  i  delegació,  els 

projectes  i  les propostes  transversals. El  treball en equip  serà un  referent en  la  filosofia  i 

valors del centre. Incentivar el treball per projectes com a referent pedagògic. 

78. Mantenir les reunions d’avaluació en horaris fixos i regulars —els dijous de 13 a 15 hores. 

79.  Fer que siguin coneguts els criteris d’avaluació dels alumnes. Revisar‐ne l’aplicació. 
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80. Augmentar la cultura de «retre comptes» en tots els càrrecs de coordinació de l’escola.  

81. Realitzar  una  distribució motivada  dels  encàrrecs  de  serveis  i  tasques,  i  de  les  hores  de 

reducció lectiva. 

82. Reforçar  la  tasca  i  les  responsabilitats pedagògiques dels  coordinadors.  Supervisar‐ne  les 

funcions  i  vetllar  per  la  correcta  elaboració  de  les  actes  i  els  acords  que  s’adoptin. 

Incrementar les reunions dels coordinadors amb l’equip directiu per conèixer els acords i les 

dificultats existents a les aules i tallers. 

83. Analitzar  les  dificultats  que  comporta  atendre  la  diversitat  i  buscar‐hi  solucions  amb 

pràctiques metodològiques a l’aula.  

84. Estudiar  i  aplicar  noves  fórmules  d’ingressos  dins  el marc  d’autonomia  de  cada  centre. 

Valorar la possibilitat de patrocini de les sales d’exposicions. 
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5.     INDICADORS  PER  A  L’AVALUACIÓ  DE  L’EXERCICI  DE  LA  DIRECCIÓ,  I  MECANISMES  DE 

RENDICIÓ DE COMPTES 

5.1   Avaluació d’indicadors de progrés 

NOMÉS POT MILLORAR ALLÒ QUE ES POT MESURAR. 

Els indicadors són dades elaborades que ens donen informació sobre una activitat concreta. 

Ens permeten efectuar el seguiment dels processos, conèixer el grau d’assoliment dels objectius. 

Han de ser pocs, clars, senzills, mesurables i fàcils d’obtenir. 

Referent  a  l’avaluació,  faig menció  dels  articles  57  i  59  del  Decret  102/2010,  d’autonomia  de 

centres, on es tenen en compte aspectes interessants: 

L’avaluació  dels  centres  relaciona  els  resultats  educatius  amb  els  processos  d’ensenyament‐

aprenentatge, els  recursos  i  la seva gestió, els objectius del centre  i els  indicadors de progrés del 

projecte educatiu (art. 57.1). 

L’activitat  avaluadora  es  concreta  en modalitats  d’avaluació  interna  (autoavaluació)  i  externa,  i 

afecta els àmbits pedagògic, de gestió  i organització d’acord amb  les especificitats de cada centre 

(art. 57.2). 

Els  indicadors de progrés que  s’utilitzen  en  l’avaluació  fan  referència  al CONTEXT, RESULTATS, 

PROCESSOS,  RECURSOS  i  condicions  D’EQUITAT,  i  s’han  d’establir  en  tot  cas  de  manera 

contextualitzada en cada centre (art. 59.1).    

                                                                         

Sincerament, veig clar que no es fàcil generalitzar la cultura d’avaluació a tota l’escola, tot i que en 

els ensenyaments superiors ja s’ha implementat amb èxit des de fa temps. Hi ha unes resistències a 

aquesta  cultura  d’avaluació  que  venen  de  lluny  i  que  serien  molt  llargues  d’enumerar.  Serà 

l’objectiu  de  l’equip  directiu  potenciar  i  estimular  aquesta  cultura  amb  persuasió,  pedagogia  i 

suport. 
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Plantejaré l’avaluació a partir d’un sistema d’indicadors de progrés. Aquests indicadors estan lligats 

a les diferents activitats i concrecions que he proposat.  

Indicador  de  progrés  =  situació  inicial  (2019)  +  millora  proposada  o  situació  final  (2023).  La 

programació anual (PA) de cada curs i la respectiva memòria anual (MA) seran els instruments per a 

concretar‐ne i valorar‐ne el grau d’assoliment. 

Per a  cada  indicador,  farem una previsió del  resultat que es vol aconseguir  i una  implementació 

temporal  dins  el  període de mandat  (quatre  anys  del  2019  al  2023).  La  comparació  del  resultat 

obtingut  amb  la  previsió  feta  en  el  període  corresponent  ens  dona  el  grau  d’assoliment  de 

l’actuació  i,  per  tant,  de  l’estratègia  i  l’objectiu  al  qual  va  lligat.  També  permet  corregir‐la  o 

replantejar‐la en cas que els resultats estiguin molt per sota dels esperats. 

     

 

    Indicadors de progrés 
 

 
1 

 
Nombre de reunions de la comissió de revisió 
del PEC i les NOFC del centre. 

 
Mínim de tres per curs. Termini d’aprovació 
definitiva: 30 juny 2021. 

 
2 

 
Quantitat de millores en instal∙lacions, 
equipaments i espais en funció de les 
necessitats detectades.  

 
Inventari ‐ necessitat ‐ prioritats ‐ reposició ‐ 
millora. 

 
3 

 
Percentatge d’augment de matriculacions en 
els cicles formatius de GM i GS. 

 
Oferta potencial: 1.000 alumnes aprox. 

 
4 

 
Índex de promoció de curs dels alumnes de 
batxillerat i cicles formatius.  

 
5 

 
Índex d’alumnes de batxillerat que superen les 
PAU. 

 
6 

 
Índex de graduació o finalització dels estudis. 
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7 

 
Percentatge d’alumnes que continuen al centre 
segons la modalitat 3x2 (cicles formatius).  

 
Inici del curs 2019/2020: 
4 agrupacions 3x2. 1 agrupació 4x3.

 
8 

 
Percentatge d’alumnes que abandonen els 
estudis. 

 
9 

 
Grau d’absentisme. 

 
10 

 
Percentatge d’alumnes que trien el centre en 
primera opció (batxillerat). 

 
83 per al curs 2019/2020. 
 

 
11 

 
Nombre d’assistents a les jornades de portes 
obertes. 

 
1.200 assistents al curs 2018/2019. Quatre 
jornades de portes obertes (dues en 
dissabte).  

 
12 

 
Nombre de visites a la web i taxa d’increment . 

 
13 

 
Percentatge de convenis FCT realitzats. 
Nombre d’empreses col∙laboradores. 

 
312 convenis ‐ curs 2019/2020. 
 

 
14 

 
Nombre de mobilitats internacionals 
realitzades (professorat i alumnat). 

 
29 ‐ curs 2019/2020. 

 
15 

 
Quantitat d’activitats o cursos de formació 
organitzats. 

 
3 cursos (2019/2020). 

    
 

 
16 

 
Quantitat d’expedients disciplinaris i 
actuacions de mediació segons protocols. 

 
17 

 
Percentatge de participació de tots els 
estaments en les eleccions del Consell Escolar. 

 
18 

 
Grau de satisfacció del Pla d’acollida per part 
de l’alumnat i el professorat novell. 

 
Segons enquestes. 

 
19 

 
Percentatge d’acords de col∙laboració signats 
amb institucions públiques i privades. 

 
20 

 
Nombre de projectes artístics i programes 
d’innovació. 

 
21 

 
Percentatge de reunions de coordinació i 
tutories realitzades. 

 
Segons enquestes de satisfacció. 

 
22 

 
Quantitat d’ofertes anunciades a la borsa de 
treball. 

 
23 ofertes. Curs 2018/2019. 
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23 

 
Índex de professorat interí, substitut i en 
pràctiques avaluat positivament. 

 
14 professors. Curs 2018/2019. 

 
24 

 
Nombre d’incidències en matèria de riscos i 
salut laboral. Percentatge d’increment o 
disminució. 

 
25 

 
Índex de queixes i reclamacions realitzades 
segons els protocols establerts. 

 
8 reclamacions o queixes. Curs 2018/2019. 
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  5.2 Indicadors de procés     

L’aplicació i la valoració dels indicadors de procés es realitzarà a la PGA i la MA respectivament: 

 El grau d’aplicació de l’activitat: Mesura el grau d’implantació i desplegament sistemàtic 

d’una actuació. Detecta si s’ha fet allò que s’havia programat. 

 La qualitat d’execució: Mesura com s’ha fet el desplegament de l’actuació. Es poden tenir en 

compte el termini d’execució, la utilització dels recursos previstos, l’adequació metodològica i 

el  nivell  de  compliment  de  les  persones  implicades.  Detecta  si  s’ha  fet  com  ha  estat 

programat (metodologia). 

 El grau d’impacte: Mesura fins a quin punt una actuació és útil per a aconseguir un objectiu. 

Detecta com hem aconseguir allò que s’havia proposat. 

A  Llotja, el  seguiment de  la  inserció  laboral  i  l’èxit professional han de  ser els  indicadors 

principals, a més de l’estudi de la taxa d’abandonament i absentisme i la mesura del grau de 

satisfacció i la qualitat del nostre alumnat i professorat. 

No detallaré els  instruments concrets d’avaluació de cada activitat. No obstant això, sí que 

especifico les principals eines de mesura: 

1. Enquestes o qüestionaris específics. 

2. Resultats de les proves o avaluacions (per exemple, qualificacions de l’alumnat). 

3. Informes de les tutories o dels coordinadors. 

4. Memòria  anual  (MA),  que  és  l’eina  per  a  valorar  i  contrastar  els  avenços  i  les 

mancances en relació amb les previsions. Està relacionada amb la programació general 

anual del començament de cada curs (PGA) 

5. Informes de la coordinació informàtica. 

6. Fonts d’avaluació externes (inserció  laboral,  institucions  i organismes públics  i privats, 

etc.).  
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7. Entrevistes  personals  i  observació  sistemàtica  dels  canvis  previstos  (obres, 

instal∙lacions, conferències, etc.).  

8. Consell de Direcció, Consell Escolar, claustre de professors (les seves actes, per 

exemple).  

9. Secretaria del centre i comissió econòmica (matrícules, despeses i ingressos). 

5.3.  Mecanismes de rendició de comptes als òrgans de control i participació. 

El  mecanisme  de  rendició  de  comptes  ens  permet  justificar  els  objectius  i  els  resultats  que 

responen a les necessitats i interessos del centre. La rendició de comptes ens permet: 

 Tenir en compte les opinions dels diferents grups que participen en les activitats del centre. 

 Actuar  amb  transparència  a  partir  de  la  informació  rellevant  que  ens  permet  establir   

valoracions de les actuacions que es realitzen al centre. 

 Avaluar de forma precisa els resultats obtinguts i incorporar‐los a la presa de decisions. 

 Garantir  les  actuacions,  els  procediments  i  la  relació  amb  els  alumnes  i  l’entorn  educatiu  a 

partir del control extern i la gestió d’incidències. 

Els grups d’interès als quals cal retre comptes  i els documents on en queda constància a  la nostra 

escola són: 

A. Administració educativa: programació general anual  (PGA), memòria anual del  centre  (MA), 

memòria d’activitats culturals de cada curs  (MAC), rendició de comptes econòmiques  i altres 

informacions requerides per l’Administració educativa. 

B.  Consell Escolar: actes de les reunions del Consell Escolar. 

C.  Claustre de professors: actes de les seves reunions. 

D.  Inspecció educativa: qualsevol informació o dades requerides per la inspecció. 

E.  Famílies: butlletins de notes,  comunicacions dels  tutors,  circulars  informatives,  informacions              

d’assistència i puntualitat (bàsicament en els GRAUS MITJANS i el BATXILLERAT D’ARTS de la 

nostra oferta educativa). 

F.  Organismes, institucions, empreses d’àmbit local, autonòmic, nacional o internacional. 
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Cal  que  es  tinguin  clars  els  protocols  d’actuació  i  d’atenció  a  les  queixes  i  reclamacions  que 

s’estableixen en la normativa d’inici del curs i en altres documents. És necessari establir mètodes de 

recollida de suggeriments. Finalment, s’han de valorar les respostes i avaluar‐ne la utilitat tant per 

a qui ha fet la demanda com per al mateix centre.  

Cal que  la Direcció faci un seguiment  i un reconeixement de tota  la feina, tasques  i projectes que 

duen  a  terme  tant  el  professorat  com  tota  la  comunitat  educativa  (alumnat,  personal 

d’administració i serveis, etc.) en el nostre centre Llotja.  

Per tal de vertebrar  la participació del professorat en  la presa de decisions, considero molt oportú 

potenciar  i dotar de més continguts el CONSELL DE DIRECCIÓ,  format per membres del claustre  i 

persones de l’equip directiu.  

LLOTJA ÉS UNA ESCOLA DE REFERÈNCIA QUE COMBINA TRADICIÓ I MODERNITAT, UN CENTRE DE 

TOTS I PER A TOTHOM 



CURS 2019-2020 – Oferta formativa
CFAPD - Cicles Formatius d’Arts plàstiques i Disseny i Batxillerat Artístic

Cicle formatiu i Batxillerat artístic de nova implantació  – curs 2019 - 2020

Cicles formatius de nova implantació – curs 2016 - 2017 

*SA Seu de Sant Andreu (Pare Manyanet, 40)   /   *CB Seu de Sant Gervasi (Ciutat de Balaguer, 14)
*3x2 En tres anys es poden treure les 2 titulacions (opcional). La matrícula a 1er. Curs és en el cicle en negreta per qüestions
tècniques (1er. Comú), per exemple: Joieria i el 2on. curs és l’especialització a escollir: Joieria o Esmalts.

*4x3 En quatre anys es poden treure les 3 titulacions (opcional). La matrícula a 1er. Curs és en el cicle en negreta per qüestions
tècniques (1er. Comú), per exemple: Tècniques escultòriques i el 2on. curs és l’especialització a escollir: Tècniques escultòriques,
Fosa Artística o Escultura aplicada a l'espectacle.

**El cicle Brodat i rebosters es contempla per qüestions tècniques dins del cicle Puntes Artístiques

Codi CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Curs Llei Torn Seu 
CG10 Assistència al producte gràfic interactiu 1r-2n LOE Matí SA 
CG20 Assistència al producte gràfic imprès 1r-2n LOE Matí SA 
EC30 Forja artística 1r-2n LOE Matí SA 
EC50 Reproduccions artístiques en fusta 1r-2n LOE Matí SA 
5701 Revestiments murals 1r-2n LOGSE Matí SA 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

4x3 
5152 Modelisme industrial 1r-2n LOGSE Tarda CB 
5151 Modelisme i maquetisme 1r-2n LOGSE Tarda CB 

3x2 5252 Joieria artística 1r-2n LOGSE Tarda SA 
5951 Esmalts artístics al foc sobre metalls 1r-2n LOGSE Tarda SA 

3x2 
5351 Gravat i tècniques d’estampació 1r-2n LOGSE Tarda SA 
5352 Enquadernació artística 1r-2n LOGSE Tarda SA 
5651 Estilisme d’indumentària 1r-2n LOGSE Tarda CB 
5751 Arts aplicades al mur 1r-2n LOGSE Tarda SA 

3x2 5855 Projectes i direcció d’obres de decoració 1r-2n LOGSE Tarda CB 
5853 Aparadorisme 1r-2n LOGSE Tarda CB 
6052 Puntes artístiques 1r-2n LOGSE Matí CB 
6053 Brodat i rebosters 1r-2n LOGSE Matí CB 
6054 Estampacions i tintatges artístics 1r-2n LOGSE Matí CB 
CEB0 Ceràmica artística 1r-2n LOE Tarda SA 
CGB0 Il·lustració 1r-2n LOE Tarda SA 
CGD0 Gràfica interactiva 1r-2n LOE Tarda SA 
CGG0 Gràfica publicitària 1r-2n LOE Tarda SA 
CGH0 Còmic 1r-2n LOE Matí SA 
ECB0 Escultura aplicada a l‘espectacle 1r-2n LOE Tarda SA 
ECA0 Tècniques escultòriques 1r-2n LOE Tarda SA 
ECI0 Fosa Artística 1r-2n Tarda SA 

4x3                   

BATXILLERAT ARTÍSTIC 1r LOE Matí SA 

**

LOE 

BATXLOE
1000

5153  Mobiliari 1r LOGSE Tarda CB 
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