
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Alexandre Galí 

 
 

  
     INS Alexandre Galí 

        
 

 

 

 

 

 

 

 Memòria Anual del Centre 
Curs 2021-2022 

 



 
 
 Memòria anual del centre 

2 

     INS Alexandre Galí     

ÍNDEX 
 
 
 

A. Rendiments acadèmics. .................................................................................................. 3 

1. de l’ESO .................................................................................................................. 3 

1.1. Índex de graduació ............................................................................................... 4 
1.2. Índex de superació/promoció 1r a 3r d’ESO .................................................... 4 
1.3. Índex de superació de la prova de 4t d’ESO ..................................................... 6 
1.4. Abandonament d’estudis ...................................................................................... 9 

2. Rendiment acadèmic del Batxillerat .................................................................... 9 

2.1. Graduació ................................................................................................................ 9 
2.2. Matèries comunes ............................................................................................... 10 
2.3. Matèries de modalitat ......................................................................................... 10 
2.4. PAU ......................................................................................................................... 10 
2.5. Abandonament estudis ....................................................................................... 11 

4. dels Cicles Formatius .......................................................................................... 11 

4.1. CFGM ...................................................................................................................... 11 
4.2. CFGS ....................................................................................................................... 13 

B. Assoliment de les estratègies associades als objectius fixats a la PGAC ............ 16 

C. Propostes de millora ...................................................................................................... 19 

 
 

 

 

 



 
 
 Memòria anual del centre 

3 

     INS Alexandre Galí     

Memòria curs 2021-2022 

 

 

Els resultats que teniu a continuació són el reflex de les dades recollides en el 
sistema d’indicadors de centre processades i analitzades per Inspecció educativa. I 
complementades, en relació a aquest curs, per les reflectides en les diferents actes 
d’avaluació. 

 

S’ha realitzat la revisió del sistema que pren com a referència el punt 9.3 de la 
norma ISO 9001:2015, mitjançant la qual es procedeix a fer la revisió del sistema de 
gestió implantat per tal d’assegurar la seva adequació i eficàcia, així com per avaluar 
les oportunitats de millora i la necessitat de realitzar canvis en el sistema, inclosa la 
política de qualitat i els objectius de qualitat.  
 

 

A. Rendiments acadèmics. 

 

Satisfacció per la bona feina feta. Ha estat determinant el compromís del professorat 
per facilitar l’aprenentatge dels nostres alumnes en un context de crisi, a 
conseqüència de les adversitats generades per les diferents onades de la pandèmia i 
les dificultats socioeconòmiques de les famílies arran de les tendències inflacionistes 
que es registren actualment. 
 

Els resultats que teniu a continuació són a partir de les dades facilitades pel Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, del Sistema d’Indicadors de 
Centre processades i analitzades per Inspecció educativa, les recollides pels diferents 
departaments pedagògics i les actes de les diferents juntes d’avaluació. 
 

 

1. de l’ESO  

 

En línies generals, el rendiment acadèmic de l’ESO del centre (Índex elaborat a partir 
dels resultats de les proves internes i externes) ha millorat en els darrers anys.  
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1.1. Índex de graduació 

 

Hem passat del 60,21% el curs 16-17, el 76,47% el 17-18, el 78,66% el 18-19, el 
96,15 el 19-20, el 20-21 el 96,62% i aquest curs, el 97,3%. 
 

 

1.2. Índex de superació/promoció 1r a 3r d’ESO 

 

Hem passat a 1r d’ESO del 95,60% el curs 16-17, al 92,04% el curs 17-18, el 92,3% 
el 18-19, el 96% el 19-20, el 20-21 el 95,7% i el 97% al 21-22. 
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A 2n d’ESO. Hem passat dell 60,6% el curs 16-17, al 69,45% el curs 17-18, el 92,2% 
el 18-19, el 19-20 el 96%, el 20-21, 96,62% i el 21-22 . 
 

 
  
A 3r d’ESO, hem passat del 91,91% el curs 16-17, el 93,32% el curs 17-18 o el 
93,96% de l’anterior curs, el 19-20 del 96,55%, el 20-21 és d’un 86,58% 
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1.3. Índex de superació de la prova de 4t d’ESO 

  
En base al percentatge d’alumnat del centre situat en els nivells mitjà-
baix, mitjà alt i alt de la competència. 
 

Català 

 

El resultat global és pel curs 16-17 el 62,5% , el 17-18 el 96,43%, el 18-19 el 88,6%. 
Del 19-20 no tenim resultats. El 20-21 va ser de 85,9%, mentre que el 21-22 ha 
estat d’un 93,7%. La mitjana aritmètica és de 85,4%. 
 

Destacable és l’increment substancial del nivell alt i mitjà-alt. En el primer cas, passa, 
per exemple, de 5,1% al 20,3%.  
 

 

 

 

 

La comprensió lectora se situa en un 92,4, mentre que l’expressió escrita ho fa en un 
94. Percentatges superiors als del curs passat que eren, respectivament, un 91,1 i un 
76,9. 
 

Castellà 

El 16-17 el 76,25%, el 17-18 el 100%, el 18-19 el 96,8%, el 19-20 és del 97,26%, el 
20-21 el 87,2% i el 21-22 un 92,5%. La mitjana aritmètica és de 91,6%. 
 

Destaca, també, el nivell alt que ha passat del 19,2% al 27,3%. 
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A Comprensió lectora un 89,4% i Expressió escrita un 92,4%. 
El curs passat va ser d’un 84,6% i un 92,3%, respectivament. 
 

Anglès 

El 16-17 el 63,89%, el 17-18 el 88,89% i el 18-19 el 80,3%. El 19-20 no tenim 
resultats. El 20-21, el 73,1% i el 21-22 un 77,6%. La mitjana aritmètica és de 
76,7%. 
 

El nivell alt ha baixat del 16,7% al 6,9%. 

 



 
 
 Memòria anual del centre 

8 

     INS Alexandre Galí     

En Comprensió oral un 91,4% en relació al 83,3% del curs passat. En comprensió 
lectora hem passat del 73,1%   a un 75,9%. I en expressió escrita, de 60,2% al 
58,6%. 
 

 

Matemàtiques 

 

Els corresponents a cursos anteriors són: el 16-17 el 61,25%, el 17-18 el 83,6% i el 
curs 18-19 el 86,9%. El 19-20 no hi ha resultats. El 20-21, 70,5%, i el 21-22 és de 
68,2%. La mitjana aritmètica és de 87,73%. 
 

El nivell alt ha passat del 1,3% al 9,1%. 
 

 

 

A Numeració i càlcul és d’un 71,1%, el curs passat va ser d’un 67,9%. A Espai, forma 
i mesura enguany ha estat d’un 59,1%, mentre que el passat va ser d’un 83,3%. A 
Canvi i relacions ha estat d’un 78,8% venint d’un 79,5%. A Estadística un 80,3 i el 
curs passat un 87,2%. 

 

Científico-tecnològica 

 

El 16-17 del 65,33% i el 17-18 del 80%, els del curs 18-19 d’un 88,4%. El 19-20 és 
del 86,11%. El 20-21 un 83,3. El 21-22 un 82,8%. La mitjana aritmètica és de 
80,99%. 
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El nivell alt ha passat del 3,8% al 12,1%. 
 

 
A Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements 
científics i tecnològics s’ha assolit un 79,3%, el curs passat un 88,5%. A Reconèixer 
els aspectes principals de la investigació científica un 82,8% el curs actual, el passat 
un 75,7%. i Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en 
forma de dades i proves un 86,2%, el curs passat un 68%. 
 

 

1.4. Abandonament d’estudis 

 

A ESO el situem al 0,26%.Percentatge que se situa en la mitjana d’altres cursos.  

 

2. Rendiment acadèmic del Batxillerat  

 

2.1. Graduació 

 

El 94% dels alumnes s’han graduat. Mentre que el curs 20-21, el 87,09%. Els 
resultats del curs 19-20 han estat del 97,1% d’alumnes que l’han aconseguit.  Parlem 
del 69,23% el 16-17, el 79,31% del 17-18, el 66,6% el 18-19.  
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2.2. Matèries comunes 

 

Els resultats de les matèries comunes per aquest curs 21-22 han estat d’un 94% 
d’aprovats.  
 
 

2.3. Matèries de modalitat 

 

Els resultats de les matèries de modalitat per aquest curs 21-22 han estat d’un 94% 
d’aprovats. 
 

 

2.4. PAU 

 

El 100% dels alumnes que s’han presentat a la convocatòria de juny han aprovat. 
Resultats que refermen la línia iniciada el curs passat, el 20-21, també amb un 100% 
d’aprovats. Venim del 19-20 que van ser el 97%, el 91,7% el curs 18-19, el 93,75 el 
curs 2017-2018 i el 89,47% el 2016-17. 
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2.5. Abandonament estudis  

 

A BAT, el 8%. Percentatge que se situa en la mitjana d’altres cursos.  

 
 

4. dels Cicles Formatius 

4.1. CFGM 

 
Atenció a les persones en situació de dependència 

 

A continuació podem veure l’evolució del percentatge de graduació del CFGM de 
TAPSD dels darrers cursos: 
 

Curs acadèmic % 

2016-17 39,13 

2017-18 56,25 

2018-19 71,05 

2019-20 66,60 
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2020-21 62,00% 

Aquest curs 2021-22 les dades obtingudes han estat: 
 

Curs acadèmic 2n A 2n B 
 

2021-22 31,25% 11,76% 
 

 

Pel que fa al rendiment acadèmic (% d'alumnat que ha aprovat totes les UF de les 
que s'ha matriculat) les dades obtingudes els darrers anys han estat 
 

Rendiment acadèmic % 
 

2016-17 79,69 
 

2017-18 89,12 
 

2018-19 83,00 
 

2019-20 63,00 
 

2020-21 62,00 
 

 

Rendiment acadèmic 1r A 1r B 2n A 2n B 
 

2021-22 40% 31% 44% 18% 
 

 

Pel que fa a la fidelització d’aquest curs (% d'alumnat que comença i acaba el 
curs), tenim les següents dades: 
 

Fidelització % 
 

2019-20 70,00 
 

2020-21 87,73 
 

 

Fidelització 1r A 1r B 2n A 2n B 
 

2021-22 96% 100% 96,96% 94% 
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4.2. CFGS 

 

Animació sociocultural i turística 

 

A continuació podem veure l’evolució del percentatge de graduació del CFGS de 
TASCIT dels darrers cursos: 
 

Curs acadèmic % 

2018-19 70,58 

2019-20 100 

2020-21 100 

 

Aquest curs 2021-21 les dades obtingudes han estat: 
 

Curs acadèmic 2n A 

2021-22 71% 

 

 

Pel que fa al rendiment acadèmic (% d'alumnat que ha aprovat totes les UF de les 
que s'ha matriculat) les dades obtingudes els darrers anys han estat 
 

Rendiment acadèmic % 
 

2017-18 89,67 
 

2018-19 62,26 
 

2019-20 85,00 
 

2020-21 100,00 
 

 

 

Rendiment acadèmic 1r curs 2n curs 

2021-22 67% 86% 
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Pel que fa a la fidelització d’aquests darrers cursos (% d'alumnat que comença i 
acaba el curs), tenim les següents dades: 
 

Fidelització % 

2018-19 80,88 

2019-20 100 

2020-21 92,30 

 

Fidelització 1r curs 2n curs 

2021-22 82% 100% 

 

 

 

Integració social 
 

A continuació podem veure l’evolució del percentatge de graduació del CFGS de 
TIS dels darrers cursos: 
 

Curs acadèmic % 

2017-18 79,49 

2018-19 75,75 

2019-20 80,00 

2020-21 46,42 

 

Aquest curs 2021-22 les dades obtingudes han estat: 
 

Curs acadèmic 2n curs 

2021-22 53,30% 
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Pel que fa al rendiment acadèmic (% d'alumnat que ha aprovat totes les UF de les 
que s'ha matriculat) les dades obtingudes els darrers anys han estat 
 

Rendiment acadèmic % 

2015-16 86,06 

2016-17 89,67 

2017-18 62,26 

2018-19 
 

2019-20 50,00 

2020-21 65,00 

 

Rendiment acadèmic 1r curs 2n curs 

2021-22 95,70% 73% 

 

Pel que fa a la fidelització d’aquests darrers cursos (% d'alumnat que comença i 
acaba el curs), tenim les següents dades: 
 

Fidelització % 

2018-19 80,88 

2019-20 87,70 

2020-21 96,49 

 

Fidelització 1r curs 2n curs 

2021-22 97% 100% 
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B. Assoliment de les estratègies associades als objectius fixats a la 
PGAC 

La PGAC del curs 2021-2022 contenia tres objectius referits a: 

1. Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat d’ESO, de Batxillerat i de 

Cicles Formatius. 

2. Millorar la cohesió social. 

3. Millorar el sistema de gestió per assegurar la transparència i la confiança dels 
grups d’interès 

 

Objectiu 1: 40%   

Indicador Valor inicial Valor a assolir Valor final 

Rendiment acadèmic a l’ESO 86 88 87,84 

Taxa d’alumnes que superen les proves 
d’avaluació externes de l’Educació Secundària 
de 4tESO. 

80 89 82,9 

Taxa d’alumnes que es graduen a l’ESO. 

  

97 98 97,3 
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Taxa d’alumnes que es graduen a Batxillerat .  87 90 94 

Taxa d’alumnes que es graduen a Cicles 
Formatius. 

  

70 85 Es desglossa de 
la següent 
manera: 

A TAPSD: Ha 
estat d’un 
21,5%. 

A TIS. Ha estat 
d’un 53,30%. 

A TASCiT. Ha 
estat d’un 100%. 

 

Rendiment acadèmic a Cicles Formatius 79 90 Es desglossa de 
la següent 
manera: 

A TAPSD. Ha 
estat d’un 
33,25%. 

A TIS. Ha estat 
d’un 76,50%. 

A TASCiT. Ha 
estat d’un 
84,3%. 

 

Fidelització a Cicles Formatius 78 90 Es desglossa de 
la següent 
manera: 
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A TAPSD. Ha 
estat d’un 
96,74%. 

A TIS. Ha estat 
d’un 91%. 

A TASCiT. Ha 
estat d’un 
98,5%. 

 

Objectiu 2: 40%   

Indicador Valor inicial Valor a assolir Valor final 

Nombre de famílies que consulten l’aplicatiu 
Acàcia 

60 70 178 

Nombre de visites a la pàgina web 100 150 17.913 

Nombre d’expedients abreujats 10 11 37 

Objectiu 3: 20%   

Indicador Valor inicial Valor a assolir Valor final 

Documentació elaborada i revisada 95 100 94,67 

Informació i sensibilització sobre el SGQ 60 75 75 
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Seguiment dels Acords de la Comissió de 
Qualitat per mantenir la integritat del sistema 

85 95 95 

Disminució de les no conformitats i 
observacions a l’auditoria interna 

8 2 83 

 

 

 

C. Propostes de millora 

 

- Incrementar les coordinacions i l’eficiència en els criteris d’atenció als alumnes 

i famílies. 
 

- Millorar la competència oral en llengua catalana, com a facilitador d’igualtat 
d’oportunitats. Saber escoltar i saber parlar bé són qualitats imprescindibles 
per poder desenvolupar unes bones relacions personals i socials en els nostres 
alumnes i també els facilitarà un millor aprenentatge i un bon 
desenvolupament professional al llarg de la vida. 

 

- Motivar l’assistència a les tutories per part dels alumnes de CF’s. 
 

- Incorporar les modificacions curriculars seguint les instruccions donades pel 
Departament. 

 
- Elaborar l’estratègia digital de centre. 

 
- Impulsar la realització de projectes comuns entre els departaments. 

 
- Constituir un equip de millora de cara a ser més eficaços en la resolució dels 

conflictes de convivència. 
 

- Incrementar significativament les propostes d’activitats d’estiu pels alumnes. 
Es penjarien al web de centre. 

 

- Millorar el disseny de Protocol d’acollida de nous alumnes: 

o Visita d’alguns alumnes de 1r d’ESO a les 3 escoles de primària. El grup 
d’ alumnes de 1r d’ESO encarregats de transmetre als seus companys 
de 6è de primària, abans no entrin a cursar secundària, la seva 
experiència, les seves vivències; per tal de desmitificar les pors i 
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fomentar les il·lusions. Serà des d’un llenguatge d’iguals, proper i 
directe entre els i les alumnes. 

o Visita guiada a l’IES. Destinades als grups de 6è de primària, realitzades 
per 

o l’alumnat de 1r d’ESO, o d’altres cursos. Aquesta visita pot coincidir 
amb alguna activitat cultural realitzada al centre (Nadal, Sant Jordi, 
teatre, etc) o alguna activitat dins dels projectes de centre (English 
day, Buchenwald, etc). 

 

- Revisar el PAT d’ESO i Btx. 
 
 
 
 

 


