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AVALUACIÓ GLOBAL DIAGNÒSTICA 

1. Definició i finalitats 
 
L’avaluació global diagnòstica (AGD) serveix per avaluar el centre educatiu en el seu conjunt, tot i 
que no implica l’avaluació detallada de tots els aspectes del centre. Aporta una visió holística, 
com una fotografia panoràmica, tot destacant punts forts i punts febles per concretar un pla de 
millora contínua. Amb un plantejament comprensiu i participatiu, a partir de l’experiència dels 
professionals implicats, es realitza un diagnòstic que ajuda a explicar la relació entre el 
funcionament del centre i els seus resultats.  
 
La direcció del centre i la inspecció d’educació gestionen conjuntament l’avaluació. Una mostra 
representativa d’alumnes, famílies i professorat aporten informació, la interpreten i fan 
suggeriments per a la millora. La consideració de diferents mirades permet tenir una visió 
compartida i més rica de la realitat educativa. L’AGD és una estratègia eminentment dialògica 
que activa actituds favorables per al canvi en les persones implicades.  
 
La informació s’obté utilitzant diferents estratègies: enquestes, anàlisi de documentació, 
entrevistes i grup de discussió. La triangulació i selecció de la informació procedent de les 
diferents fonts aporta una visió global i compartida de la realitat del centre. A partir d’aquesta 
visió global s’aprofundeix en els aspectes més rellevants, significatius, culturals i potents per a 
la millora. 
 
En definitiva, l’AGD proporciona un mapa de situació, el punt de partida per iniciar un pla de 
millora o pla estratègic. S’integra en el pla d’avaluació del centre mitjançant un dispositiu o 
procediment que anomenem “cicle avaluatiu i de millora contínua”. El “cicle avaluatiu i de 
millora contínua” permet integrar diferents estratègies avaluatives que duen a terme els agents 
interns i els agents externs i un pla d’acció per a la millora, és a dir, diverses accions 
avaluatives integrades constitueixen l’avaluació del centre que orienta i controla el procés de 
millora continua. Vegeu l’esquema següent: “cicle avaluatiu i de millora contínua” 
 

Cicle avaluatiu i de millora contínua 
  

A V . G L O B A L   
D IA G N Ò S T IC A  

P L A  
D E  M IL L O R A  

O b j. n  

O b j. 2  

O b j. 1  

O b j. n  

O b j. 2  

O b j. 1  

IN F . A D M IN IS T .  

IN F . C E N T R E  

4  c u rs o s  

C U R S  1  C U R S  2  C U R S  3  

A v. fo c a litzad a  1  U N IT A T S  D E L   
D E P A R T A M E N T  

- P re s a  d e   d ec is io ns  
- A V . S is te m a  
- A v. …  

A v. fo c a litzad a  2  

Ind ic a d o rs  d e  c e n tre  
Ind ic a d o rs  d e  p la n s ,  p ro g ra m e s  i p ro jec tes   

 
 
El “cicle avaluatiu i de millora contínua” comença amb la realització d’una AGD que genera un 
informe adreçat al consell escolar del centre. L'informe descriu el procés seguit en l’avaluació i 
explicita les valoracions i judicis referits als punts forts (bones pràctiques), als aspectes 
millorables, a les propostes de millora i a les orientacions per implementar-les. Les valoracions, 
judicis i propostes de millora presentades a l’informe es fonamenten en la informació recollida i 
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processada: “Annex I . Tractament de la informació (conté el processament de les dimensions 
de processos)”, i “Annex II . Transcripció literal de les aportacions i observacions dels 
participants en les preguntes obertes dels qüestionaris”. 
 
El centre educatiu, a partir de l’informe aportat per l’AGD i d’altres informacions que disposi, 
elabora el pla de millora. El pla de millora ha d’incloure els objectius, les actuacions, els 
responsables, la temporització i els criteris per a la seva avaluació. 
 
Un cop finalitzat el pla de millora s’aplica novame nt una avaluació global diagnòstica  
per determinar el nivell d’assoliment dels objectiu s del pla. En iniciar un nou cicle 
avaluatiu es considera la informació generada per a questa nova avaluació. 
 

2. Continguts 
 
Considerant que el fet educatiu és una realitat pluridimensional, interactiva i sistèmica, els  
continguts de l’AGD s’han seleccionat considerant variables internes i externes del centre. 
S’han prioritzat els continguts que són més factibles des del punt de vista de l’avaluació i 
rellevants per a la comprensió de la realitat educativa. 
 
Tots aquests continguts, considerats en conjunt, contribueixen a aportar una visió global i 
sistèmica dels resultats i del funcionament del centre. Es prenen en consideració informacions 
de cinc dimensions: context, resultats, processos d’aula, processos de centre i recursos. 
 
- La informació de context permet identificar els actors i el seu entorn, valorar les necessitats 

i problemes, i jutjar si els recursos són adequats a les necessitats. La informació de context 
permet també interpretar els resultats, atès que un determinat resultat no té el mateix valor 
en contextos diferents. 
 

- Els resultats, entesos en sentit ampli (aprenentatges dels alumnes i satisfacció de la 
comunitat educativa) i interpretats en el context, permeten conèixer el valor afegit que 
aporta el centre i relacionar aquest valor afegit amb els processos i recursos. 
 

- La informació sobre els processos d’aula (les metodologies) permet identificar possibles 
defectes i mancances, tant en la programació com en la seva aplicació. Proporciona 
informació sobre l’adequació de les decisions i les accions realitzades i pot desvetllar les 
causes que expliquen els resultats. 

  
- Els processos de centre, com ara la convivència, la coordinació i la participació faciliten la 

qualitat dels processos d’aula. Per tant, els processos de centre han d’incidir i promoure, 
entre d’altres: 

 
- El compromís amb un projecte compartit de centre.  
- Una gestió  eficient dels recursos. 
- Una gestió tècnica i participativa del coneixement. 
- Un entorn educatiu i un clima de centre favorables a l’aprenentatge. 
- Una sinèrgia que implica l’acció combinada de diferents sectors i òrgans del 

centre per assolir les finalitats preteses. 
 
- Finalment, els recursos disponibles en el centre faciliten la correcta aplicació dels processos 

de centre i d’aula. El coneixement sobre l’adequació dels recursos resulta imprescindible 
per formular judicis ajustats sobre els processos i els resultats. 
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Perquè la recollida i el tractament de la informació es puguin gestionar d’una forma eficient, els 
continguts de l’AGD s’estructuren en un esquema en arbre, és a dir, en tres nivells d’informació 
inclusius entre sí: dimensions, blocs d’informació i descriptors.  
 
Els continguts totals són els següents: 
 

Dimensions Blocs d’informació Descriptors 
 Primària  Secundària Primària  Secundària 

1. Context 10 62 28 191 
2. Resultats 7 159 50 543 
3. Processos d’aula 6 6 50 54 
4. Processos de centre 5 5 24 26 
5. Recursos 9 9 39 41 
TOTAL 37 241 191 855 

 
 
Vegeu el detall dels continguts a l’Annex 3 : 
 A. Obtenció i mesura de les dades: Primària.  
 B. Obtenció i mesura de les dades: Secundària. 
 

3. Metodologia 
 
3.1. Recollida i tractament de la informació 
 
La recerca d’informació s’iniciarà amb una fase prèvia de recollida de documentació relacionada 
amb l’AGD (vegeu Annex 1 . Planificació de l’avaluació). En l’aplicació d’aquesta AGD cal tenir 
present que els inspectors disposen d’informació prèvia rellevant.  
 
Posteriorment, s’obté una visió global en base a la percepció individual aportada pel 
professorat, l’alumnat i les famílies a traves de qüestionaris. Seguidament s’apliquen 
estratègies d’anàlisi de documentació, entrevista i grup de discussió per aprofundir en els 
aspectes més significatius. Finalment, a través d’un procés de selecció i triangulació de dades, 
s’arriba a obtenir una visió compartida. 
 
Aquest procediment de recerca i selecció d’informació permet: 
 
- Per una banda, apropar-nos a la realitat educativa per obtenir una aproximació global.  
 
- I per l’altra, aprofundir en els aspectes més rellevants: significatius, culturals i potents per a 

la millora, focalitzant la investigació en aspectes concrets per fer una aproximació més 
qualitativa a la realitat educativa. 

 

La seqüència avaluativa que es proposa permet, a més de triangular la informació, apropar-nos al 
coneixement de la realitat d’una manera més lògica, conduint la investigació en funció de la 
informació emergent. 
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3.2. Procediment d’avaluació. AGD 2014 
 

O R IE N T A C IO N S  
A P L IC A C IÓ  I 

 

C O M P L IM E N T A C IÓ  
I.2  A L U M N A T  

 

E N T R E V IS T A  
E Q U IP  D IR E C T IU  

A N À L IS I D E  L A  IN F O R M A C IÓ :  P U N T S  F O R T S  I P U N T S  F E B L E S  
 

G R U P  D E  D IS C U S IÓ  
R a tif ic a c ió , re fu ta c ió , 

m a tis a c ió  
A p u n ts  p e r a  la  m illo ra  

O R G A N IT Z A C IÓ  
D E L  P R O C É S  
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C O M P L IM E N T A C IÓ  
I.3   F A M ÍL IE S  

 

E Q U IP  D IR E C T IU  

C O M P L IM E N T A C IÓ  
I.1  P R O F E S S O R A T  

 

P R E S E N T A C IÓ  A L  
C L A U S T R E  

C u rs o s  2 0 0 8 -2 0 1 3  
-  A G D   2 0 0 9  - 2 0 1 0 : a n n e x I, 

m e ta a va lu a c ió  i in fo rm e  fin a l.  
P ro p o s te s  d e  m illo ra . 

-  P la  e s tra tè g ic  2 0 0 8  –  2 0 1 3 . 
-  A c te s  d e  se g u im e n t d e l P A C : 

va lo ra c ió  d e  l’a p lica c ió  i re su lta ts . 

C u rs  2 0 1 3 -2 0 1 4  
-  In d ica d o rs  d e  ce n tre . 
-  In d ica d o rs  d e  ce n tre : d a d e s  

e vo lu tive s . 
-  S u p e rv is ió  i a ss e ss o ra m e n t d e ls  

In d ica d o rs  d e  ce n tre : p ro p o s te s  d e  
m illo ra . IIE -2 0 1 3 /0 3 2 . 

E S C O L E S  IN S T IT U T S  

O b s e rv a c ió  d ’a c t iv ita ts  
c u rr ic u la rs  a  l ’a u la  (o p c io n a l)  

 
R E D A C C IÓ  D E L S  IN F O R M E S  p e r  a l 

c e n tre  e d u c a tiu  i  la  in s p e c c ió  
 

 
S E S S IÓ  

D ’AV A L U A C IÓ  

 
V AL O R A C IÓ  

IN F O R M A C IÓ  

P R O C È S  
A U T O M À T IC  
 

A G D _ A n n e x  I 
A G D _ P re in fo rm e  p e r  a l c en tre  ed u c a t iu  
A G D _ P re in fo rm e 2  p e r a   la  in sp e cc ió  
A G D _ A n à lis iC o m p a ra tiv a  

R E D A C C IÓ  IN IC IA L  
D E L S  P R E IN F O R M E S  

L L IU R A M E N T  
D E L  IN F O R M E S  

P R E S E N T A C IÓ  A G D  
In s p e c to r/a  -  E q u ip  d ire c tiu  
 

 
F A S E  P R È V IA  

 

 
 
 
 
El procés de recollida i tractament de la informació finalitza amb una sessió d’avaluació . En la 
sessió d’avaluació es contrasta la informació, es justifica la interpretació i es presenten les 
propostes de millora que han sorgit del procés avaluatiu realitzat amb els participants. En la 
sessió d’avaluació hi participen membres de l’equip directiu i alguns membres de la comunitat 
escolar que hagin intervingut en l’avaluació. 



ORIENTACIONS PER A L’APLICACIÓ : AGD_v11 Subdirecció General de la Inspecció d’ Educació 
 

 

Pàgina 7 de 30 

 
 

4. Normes sobre les quals cal posar especial èmfasi  
  
L’actuació avaluativa s’ha d’ajustar a la dinàmica de la vida escolar. L’equip d’avaluadors ha de 
complir els compromisos inicials adquirits amb el centre ajustant-se especialment al calendari 
acordat. S’ha de procurar que el procés transcorri en un clima de cortesia, de neutralitat en el 
tracte, de respecte i consideració als professionals del centre. L’equip d’avaluadors ha de vetllar 
també per mantenir una posició de neutralitat pel que fa a tot el procés d’avaluació. No han de 
manifestar les seves opinions per tal de no condicionar l’opinió dels participants en la recollida 
d’informació. En el procés de recollida d’informació han d’analitzar la informació emergent per 
orientar l’acció avaluativa aprofundint en els punts febles. 
 

Durant tot el procés s’ha de promoure la interacció amb els participants de manera que aquests 
siguin conscients del valor de les seves aportacions. És essencial efectuar un requeriment 
bàsic d’honestedat en l’actitud a l’hora d’emetre opinions. Tanmateix és necessari insistir en la 
necessitat d’argumentar les respostes per a una interpretació realment sòlida i útil advertint que  
es recolliran textualment i tothom les podrà llegir. 
 

L’equip directiu farà la presentació al professorat, les famílies i al personal no docent. El 
professors tutors faran l’explicació a tot l’alumnat i ajudaran a organitzar els qui han de 
participar responent als qüestionaris. En tots els casos s’explicarà el motiu i finalitats de 
l’avaluació, el procediment de participació i la importància de la seva opinió per tal que 
l’avaluació pugui ser útil per a la millora del centre. 
 

En el grup de discussió l’equip d’avaluadors ha de garantir que tothom pugui parlar i expressar-
se, controlant el temps de les exposicions personals dels assistents (convé que no excedeixin 
de dos minuts) i han de limitar-se a conduir el debat sense participar-hi. 
 

L’equip d’avaluadors ha de jutjar el nivell de triangulació entre la informació aportada pels 
participants: professorat, alumnat i famílies en els qüestionaris i la informació procedent de la 
resta d’estratègies: dades documentals, informació procedent de les entrevistes i del grup de 
discussió. Posteriorment registraran, en la columna corresponent de l’annex 1:  “processament 
de la informació”, si hi ha triangulació.  
 

S’ha de garantir la confidencialitat de la informació facilitada pels participants. Es respectarà 
l’anonimat de totes les  persones i no es donarà informació fora del centre, llevat de la que 
s’utilitzi per realitzar informes de tendències per al Departament d’Ensenyament. En aquest cas 
no se citarà el nom dels centres. És molt important vetllar per la confidencialitat, ja que 
afavoreix la fiabilitat de la informació. S’ha de comentar  amb els membres de la comunitat 
educativa l’ús i el tractament tècnic de la informació. S’han d’eliminar les referències de tipus 
personal que puguin aparèixer en la informació. 
 

5. Metaavaluació (avaluació de l’avaluació) 
 

És molt important que tots els centres contestin el qüestionari de metaavaluació (vegeu Annex 
5. Qüestionari de metaavaluació). Per això, és necessari plantejar aquest tema des de l’inici i 
no com una qüestió secundària. En la sessió de presentació de l’avaluació es lliura al centre 
l’usuari i la contrasenya per accedir al qüestionari i es fixa un límit màxim d’una setmana a partir 
de la recepció de l’informe de l’AGD per què el centre contesti el qüestionari de metaavaluació.  
 

Tant en els territoris com a nivell global s’han d’analitzar les valoracions fetes pels centres en 
relació a la metaavaluació. 
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6. Aplicació 
 
6.1. Presentació a l’equip directiu 
 
La primera acció consisteix en concertar una entrevista amb l’equip directiu del centre on es 
tractaran, entre d’altres, les qüestions següents: 
 
- Presentació de l’avaluació:  es comparteixen les finalitats i les característiques de 

l’avaluació a partir de la presentació i el comentari del document “ORIENTACIONS PER A 
L’APLICACIÓ (document per als centres)” 

 
- Concreció de la planificació: cal acordar la planificació conjuntament amb l’equip de 

direcció del centre (vegeu Annex  1. Planificació de l’avaluació). S’ha d’especificar les fases, 
(seqüenciació), les accions a realitzar en cada cas, les persones que han d’intervenir, el 
temps i l’horari previst per a la seva realització. Per concretar la participació de les persones 
cal considerar els criteris de referència següents: 

 
Estratègia  Participants 

Qüestionari als professors Tot el professorat del centre 

Qüestionari als alumnes 

Centres de primària: set alumnes de cada classe del cicle 
superior (el delegat i els sis alumnes que el segueixen en 
la llista de curs o successius en cas d’absència) 

Centres de secundària: tres alumnes de cada classe, (el 
delegat/da i els dos alumnes que el segueixen en la llista 
de curs o successius en cas d’absència) 

Qüestionari als pares/mares 

Tres pares/mares de cada classe: un d’ells amb vinculació 
al centre (membre del consell escolar, de l’AMPA, delegat 
de curs, …) i els dos pares/mares que segueixen en llista 
de curs dels seus fills. Si un pare/mare no pot se 
substituirà pel següent de la llista. En els centres 
d’educació primària, no s’aplicarà als pares/mares 
d’alumnat  d’educació infantil. 

Entrevista a l’equip directiu Tot l’equip directiu 

Grup de discussió 

Centres de primària: dos coordinadors/es, el/la mestre/a 
especialista d’educació especial i dos docents. 
 
Centres de secundària: dos caps de departament, dos 
professor/es de l’equip de coordinació, el/la professor/a 
d’orientació educativa i un/a professor/a. 

Sessió d’avaluació Membres de l’equip directiu i persones que hagin 
participat directament en l’avaluació.  

 
 
6.2. Presentació al claustre de professors 

 
El director fa la presentació al  claustre de professors. Durant aquesta sessió es comenta el 
document  “Orientacions per a l’aplicació. Document per als centres d’Educació Primària” i es 
comparteixen les qüestions següents: 
 

- Les finalitats de l’avaluació: obtenció d’una visió global i compartida del centre per 
orientar el pla de millora contínua del centre o determinar el nivell d’assoliment dels 
objectius del pla. 

 
- El continguts d’avaluació (vegeu Annex 2 . Xarxa de continguts). 
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- La metodologia: 
. Com es recull la informació (metodologia i instruments, procés informàtic, 

normes i recursos). 
. Com es tracta la informació (buidatge de les dades, sessió d’avaluació i informe 

d’avaluació). 
 

- Normes sobre les quals cal posar especial èmfasi. 
 
- La planificació de l’avaluació (vegeu Annex 1 . Planificació de l’avaluació). 

. Qui porta a terme l’avaluació (avaluadors i participants en l'avaluació). 

. Quan es realitza (temporització del procés). 

. Com es preveu que s’informi als alumnes per part dels tutors. 
 

- Com i quan es realitza el qüestionari de la metaavaluació. 
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ANNEXOS 
 

1. Planificació de l’avaluació 

2. Xarxa de continguts 

3. Obtenció i mesura de dades 

 - Centres d’Educació Secundària 

4. Qüestionari de metaavaluació 

5. Orientacions aplicació informàtica curs 2013-2014 

 - Accés 

 - Orientacions generals 

6. Orientacions per a cada font 

- Professorat, alumnat i famílies 

- Centre 
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1. Planificació de l’avaluació 

 AVALUACIÓ GLOBAL DIAGNÒSTICA: SEQÜÈNCIA AVALUATIVA 
 Inspector/a  Centre  Actuació Observacions 

 Centres d’Educació Primària i Secundària 

   

 

- AGD  2009 - 2010: annex I, metaavaluació i informe final. Propostes de 
millora. 

- Pla estratègic 2008 – 2013. 
- Actes de seguiment del PAC: valoració de l’aplicació i resultats. C

ur
so

s 
20

08
–2

01
3 

  

 

C
ur

s 
20

13
–2

01
4 - Indicadors de centre. 

- Indicadors de centre: dades evolutives. 
- Supervisó i assessorament dels Indicadors de centre: propostes de millora. 

IIE-2013/032. 

P
rè

vi
a 

Inspector/a   Recollida de documentació relacionada amb l’AGD  

 

 

    

Presentació i planificació del procés avaluatiu amb  l’equip 
directiu  

- Accions, temporització, participants, … 
- Funcionament del programa, autoritzacions, … 
- Orientacions per complimentar el qüestionari dels alumnes i de les famílies. 
- Metaavaluació: complementació del qüestionari per part del centre. 

Equip 
Inspectors 

(1 o 2 
inspectors)  

Equip 
directiu 

Recollida de documentació rellevant per consultar l ’equip 
d’inspectors 

- Projecte educatiu / Projecte de direcció. 
- Programació general anual / Memòria anual, si escau. 

 
Equip 

directiu i 
claustre 

Sessió de presentació i sensibilització al claustre  

- Presentació de l’avaluació: finalitat, normes, continguts, metodologia, participació. 
- Criteris de mostra per seleccionar els participants: famílies, alumnes i grup de 

discussió.  
- Orientacions i lliurament de contrasenyes per complimentar el qüestionari dels 

professors (instrument 1). 
- Metaavaluació. 

S
et

m
an

a 
I 

 Equip 
directiu 

Complementació de qüestionaris alumnes (instrument 2) 
Complementació de qüestionaris famílies  (instrument 3) - Aplicació en línia. 
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 Inspector/a  Centre  Actuació  Observacions 

 Processament automàtic 

- AGD comparativa 2009-2014. 
- Annex I (conté el processament de la dimensió de processos). 
- Preinforme (Centre). 
- Preinforme2 (Inspector). 

 Observació d’activitats curriculars a l’aula (opci onal)  - Àrees/matèries on es detecten aspectes a millorar. 

Professorat 
del centre  Grup de discussió 

Aspectes rellevants detectats per l’equip d’inspectors avaluadors: 
- AGD comparativa 2009-2014. 
- Annex I. 
- Informació obtinguda a partir de l’observació d’activitats curriculars a l’aula, si 

escau. 
- Preinforme. 

S
et

m
an

a 
II

 

Equip 
Inspectors 

(1 o 2 
inspectors)  

 Redacció inicial de l’informe  

 

    

Equip 
directiu  Entrevista amb l’equip directiu - Reflexió i ratificació de dades. 

Participants 
en 

l’avaluació  
Sessió d’avaluació - Equip directiu i  membres de la comunitat escolar que hagin intervingut en 

l’avaluació. S
et

m
an

a 
III

 

Equip 
Inspectors 

(1 o 2 
inspectors)  

 Redacció final i lliurament de l’informe  

 

 AVALUACIÓ GLOBAL DIAGNÒSTICA: SEQÜÈNCIA AVALUATIVA 



ORIENTACIONS PER A L’APLICACIÓ : AGD_v11 Subdirecció General de la Inspecció d’ Educació 

 

 Pàgina 13 de 30 

2. Xarxa de continguts 
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3. Obtenció i mesura de dades 
 

Centres d’Educació Secundària 

(Els indicadors / descriptors destacats amb un *  són aquells que s’han incorporat aquest curs al SIC) 
(Els indicadors / descriptors destacats en verd són aquells que s’incorporen en aquesta versió 11 al document de la comparativa) 

Fórmula: només es comptabilitzen com “alumnes del centre” els que cursen ensenyaments secundaris. 
EX: format en què s’expressa la dada. 

 

DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

1. CONTEXT 
1.1.  Alumnes de formació professional: accés  

1.1.1. Índex d’alumnes que accedeixen per la 
prova d’accés (CFGM) Centre 

(Alumnes que 
accedeixen als CFGM 
per prova 
d’accés/alumnes de 
CFGM del centre)*100 

% 

1.1.2. Índex d’alumnes que accedeixen per 
la prova d’accés (CFGS) Centre 

(Alumnes que 
accedeixen als CFGS 
per prova 
d’accés/alumnes de 
CFGS del centre)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 

1.2 Alumnes de Formació professional: activitat lab oral  

1.2.1 Índex d’alumnes que compaginen els 
estudis amb l’activitat laboral (CFGM) Centre 

(Alumnes de CFGM 
que compaginen els 
estudis amb l’activitat 
laboral/alumnes de 
CFGM del centre)*100 

% 

1.2.2 Índex d’alumnes que compaginen els 
estudis amb l’activitat laboral (CFGS) Centre 

(Alumnes de CFGS 
que compaginen els 
estudis amb 
l’activitat laboral/ 
alumnes de CFGS 
del centre alumnes 
del centre)*100) 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013). 
La formació en centres 
de treball (FCT) no es 
considera a aquests 
efectes 

1.3 Centre: escolarització  
1.3.1  ESO: grups del curs 20012-13 
1.3.2 ESO: grups del curs 2011-12 
1.3.3 ESO: grups del curs 2010-11 
1.3.4 ESO: alumnes del curs 20012-13 
1.3.5 ESO: alumnes del curs 2011-12 
1.3.6 ESO: alumnes del curs 2010-11 
1.3.7 Batxillerat: grups del curs 2012-13 
1.3.8 Batxillerat: grups del curs 2011-12 
1.3.9 Batxillerat: grups del curs 2010-11 
1.3.10 Batxillerat: alumnes del curs 2012-13 
1.3.11 Batxillerat: alumnes del curs 2011-12 
1.3.12 Batxillerat: alumnes del curs 2010-11 
1.3.13.CFGM: grups del curs 2012-13 
1.3.14 CFGM : grups del curs 2011-12 
1.3.15 CFGM : grups del curs 2010-11 
1.3.16 CFGM : alumnes del curs 2012-13 
1.3.17 CFGM : alumnes del curs 2011-12 
1.3.18 CFGM : alumnes del curs 2010-11 
1.3.19 CFGS: grups del curs 2012-13 
1.3.20 CFGS : grups del curs 2011-12 
1.3.21 CFGS : grups del curs 2010-11 

Departament 
Ensenyament --- Numèric Dades dels tres cursos 

anteriors 
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DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

1.3.22 CFGS : alumnes del curs 2012-13 
1.3.23 CFGS : alumnes del curs 2011-12 
1.3.24 CFGS: alumnes del curs 2010-11 
1.3.25 Altres estudis : grups del curs 2012-13 
1.3.26 Altres estudis: grups del curs 2011-12 
1.3.27 Altres estudis : grups del curs 2010-11 
1.3.28 Altres estudis : alumnes del curs 2012-13 
1.3.29 Altres estudis : alumnes del curs 2011-12 
1.3.30 Altres estudis: alumnes del curs 2010-11 

Departament 
Ensenyament --- Numèric Dades dels tres cursos 

anteriors 

1.4 Centre: participació de les famílies  

1.4.1 Índex de famílies associades a una 
AMPA del centre Centre 

(Famílies associades 
d’una AMPA/ famílies 
del centre)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013 a 30 
de juny) 
En cas que no existeixi cap  
AMPA cal posar-hi 0  

1.4.2 Índex de famílies que fan aportacions 
econòmiques per activitats extraescolars Centre 

(Famílies que fan 
aportacions 
econòmiques 
extraescolars / famílies 
del centre)*100 

% 

Dades referides al curs
anterior (2012-2013 a 30 
de juny) 
En cas que cap família fa 
aportacions per 
conceptes extraescolars 
cal  posar-hi 0  

1.5. ESO: diversitat significativa  

1.5.1 Índex d’alumnes amb necessitats 
educatives especials (motrius, físiques, 
psíquiques i sensorials) 

Departament 
Ensenyament 

(Alumnes amb NEE 
(motrius, físiques, 
psíquiques i 
sensorials) / alumnes 
de l’ESO)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013 a 30 de 
juny). 
Alguns alumnes poden 
estar comptats en més 
d’una categoria de 
diversitat. 
Alumnes amb NEE 
(motrius, físiques, 
psíquiques i sensorials) són 
aquells amb informe tècnic 
de l’EAP. 

1.5.2 Índex d’alumnes amb necessitats 
educatives específiques (amb situació 
socioeconòmica desfavorida) 

Centre 

(Alumnes amb 
NEE (amb situació 
socioeconòmica 
desfavorida) / 
alumnes de 
l’ESO)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013 a 30 de 
juny). 
Alumnes amb NEE (amb 
situació socioeconòmica 
desfavorida) són aquells 
amb informe tècnic de 
l’EAP. 

1.5.3 Índex d’alumnes de nova incorporació al 
sistema educatiu (menys de 2 anys) 

Departament 
Ensenyament 

(Alumnes nova 
incorporació (menys 
de 2 anys) / 
alumnes de 
l’ESO)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013 a 30 de 
juny). 
 
Alguns alumnes poden 
estar comptats en més 
d’una categoria de 
diversitat. 
Alumnes amb NEE (de 
nova incorporació al 
sistema educatiu) són 
aquells que s’han 
incorporat al sistema 
educatiu en els últims 2 
anys. 
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DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

1.6 ESO: nacionalitat alumnat  

1.6.1 Índex d’alumnes amb nacionalitat 
estrangera 

Departament 
Ensenyament 

(Alumnes de 
nacionalitat 
estrangera) 
/alumnes de 
l’ESO)*100 

% 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013) a 30 de juny. 
 
Alumnes estrangers són 
normalment aquells que cap dels 
pares/mares legals tenen 
nacionalitat espanyola (no tenen 
DNI). Tot i així, si per altres 
supòsits, es pot acreditar que els 
alumnes tenen nacionalitat 
espanyola, no es comptabilitzaran 
com a alumnes estrangers. 

1.7 ESO: ajuts  

1.7.1. Índex d’alumnes d’ESO que gaudeixen 
d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material 
didàctic complementari i informàtic 

Departament 
Ensenyament 

(Alumnes d’ESO 
que gaudeixen 
d’ajuts per a 
l’adquisició de 
llibres de text i 
material 
didàctic 
complementari i 
informàtic )/ 
alumnes  
d’ESO)*100 

% Dades referides al curs anterior 
(2012-2013) 

1.8 ESO: programes de diversificació curricular  

1.8.1 Índex d’alumnes de 3r que cursen 
programes de diversificació curricular Centre 

(Alumnes de 3r que 
cursen programes de 
diversificació 
curricular 
/ alumnes matriculats 
a 3r)*100 

% Dades referides al curs anterior 
(2012-2013 a 30 de juny) 

1.8.2. Índex d’alumnes de 4t que cursen programes 
de diversificació curricular Centre 

(Alumnes de 4t que 
cursen programes de 
diversificació 
curricular / alumnes 
matriculats a 4t) *100 

% Dades referides al curs anterior 
(2012-2013 a 30 de juny) 

1.9 ESO: plans individualitzats  

1.9.1 Índex d’alumnes de 1r amb pla individualitzat 
(Alumnes de 1r amb 
pla individualitzat / 
alumnes matriculats 
a 1r) *100 

1.9.2 Índex d’alumnes de 2n amb pla individualitzat 

(Alumnes de 2n 
amb pla 
individualitzat / 
alumnes matriculats 
a 2n) *100 

1.9.3 Índex d’alumnes de 3r amb pla individualitzat 
(Alumnes de 3r amb 
pla individualitzat / 
alumnes matriculats 
a 3r) *100 

1.9.4 Índex d’alumnes de 4t amb pla individualitzat 

Centre 

(Alumnes de 4t amb 
pla individualitzat / 
alumnes matriculats 
a 4t) *100 

% 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013 a 30 de juny). 
 
No s’han de comptabilitzar en el 
numerador els alumnes amb pla 
individualitzat amb motiu de cursar 
estudis de música o dansa, o bé, de 
tenir una dedicació significativa a la 
pràctica de l’esport. 
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DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

1.10 ESO: mobilitat  

1.10.1  Índex de mobilitat de l’alumnat Departament 
Ensenyament 

(Baixes + altes 
d’alumnes ESO) / 
alumnes 
d’ESO)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 
 
Llistat de moviments en el període 
01/10/12 – 30/05/13 

1.10.2 Índex de mobilitat del professorat Departament 
Ensenyament 

(Professorat 
incorporat  ESO/ 
professorat centre 
ESO)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 
 
No es comptabilitza la 
mobilitat del professorat 
substitut. 

1.11 Centre: absències alumnat  
1.11.1 Índex d’absències de l’alumnat d' ESO: 
1r trimestre 
1.11.2 Índex d' absències de l' alumnat d' ESO: 
2n trimestre 
1.11.3 Índex d' absències de l' alumnat d' ESO: 
3r trimestre 

Centre 

(Alumnes amb 
absències de més 
del 25% de les 
hores lectives del 
trimestre / total 
d’alumnes d’ 
ESO)*100 

% 

1.11.4 Índex d’absències de l’alumnat de 
Batxillerat: 1r trimestre 
1.11.5 Índex d' absències de l' alumnat de 
Batxillerat: 2n trimestre 
1.11.6 Índex d' absències de l' alumnat de 
Batxillerat: 3r trimestre 

Centre 

(Alumnes amb 
absències de més 
del 25% de les 
hores lectives del 
trimestre / total 
d’alumnes de 
Batxillerat )*100 

% 

1.11.7 Índex d' absències de l' alumnat de 
Cicles Formatius: 1r trimestre 
1.11.8 Índex d' absències de l' alumnat de 
Cicles Formatius: 2n trimestre 
1.11.9 Índex d' absències de l' alumnat de 
Cicles Formatius: 3r trimestre 

Centre 

(Alumnes amb 
absències de més 
del 25% de les 
hores lectives del 
trimestre / total 
d’alumnes de 
CF)*100 

% 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013) 
 
Important: Si no s’imparteix 
alguna de les etapes no s’ha de 
posar res: cal deixar la casella 
buida. 

1.12 CFGM, Administració i gestió: Índex d'abandona ment a 1r curs * 

1.12.1 -AG10-Gestió administrativa: Índex 

d’abandonament* 

1.12.2 -AG11-Gestió administrativa (Àmbit 

jurídic): Índex d’abandonament* 

Centre 

(Alumnes que han 
abandonat / 
alumnes 
matriculats a 31 
d’octubre de 
2012)*100 

% 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013) 
S’entén per alumnes que han 
abandonat aquells que 
decideixen desvincular-se del 
sistema educatiu 

1.13 CFGM, Agrària: Índex d’abandonament a 1r curs * 

 
 I següents, fins el  
 

1.35 CFGM, Vidre i ceràmica: Índex d'abandonament a  1r curs * 

Els diferents CFGM de totes les famílies: igual que els de l’apartat 1.12 

1.36 CFGS, Administració i gestió: Índex d’abandona ment a 1r curs * 

1.36.1 -AGA0-Assistència a la direcció: Índex 

d’abandonament* 

1.36.2 -AGB0-Administració i finances: Índex 

d’abandonament* 

Centre 

(Alumnes que han 
abandonat/alumn
es matriculats a 
31 d’octubre de 
2012)*100 

% 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013) 
S’entén per alumnes que han 
abandonat aquells que 
decideixen desvincular-se del 
sistema educatiu 

1.37 CFGS, Agrària: Índex d’abandonament a 1r curs * 

 
 I següents, fins el 
 

1.58 CFGS, Vidre i ceràmica: Índex d'abandonament a  1r curs * 

Els diferents CFGS de totes les famílies: igual que els de l’apartat 1.36 
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DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

1.59 Centre: absències professorat  

1.59.1 Índex d' absències del professorat que 
no generen substitució Centre 

(Hores lectives 
d’absència / 
(nombre de 
prof.*setmanes 
lectives*hores 
lectives setmanals 
del 
professorat))*100 

% 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013) 
 
Normalment les setmanes lectives 
són 35. 
En els centres públics les hores 
lectives setmanals del professorat 
el curs 2012-2013 són 20. En els 
centres privats concertats, en 
general, són 24. 

 
En els centres concertats, s’entén 
que “no generen substitució” les 
absències que no són substituïdes 
per professorat addicional inclòs en 
la nòmina del pagament delegat. 

1.60 Centre: demanda  

1.60.1.Índex de demanda d’escolarització Departament 
Ensenyament 

Sol·licituds de 
preinscripció a 1r 
ESO  / places 
ofertes 

Numèric 

Dades de preinscripció per accedir 
al centre el curs anterior (2012- 
2013). 
Aquesta preinscripció es va 
realitzar durant el curs 2011-2012. 
 
Sol·licituds de preinscripció són 
aquelles que s’han lliurat el centre 
en el període de “presentació de 
sol·licituds” al primer curs de l’ESO 
on el centre consta com a primera 
opció. 

1.61  Centre: tipologia  

1.61.1 Grau de complexitat / nivell 
socioeconòmic 

Departament 
Ensenyament  A/B/C 

Categorització usada en els 
indicadors del curs anterior. Els 
centres no han de canviar aquesta 
informació. 
 
Aquesta categorització només 
s’usa per realitzar estudis 
avaluatius. No  s’ha de confondre 
amb la categorització usada per 
assignar recursos als centres. 
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DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

2 RESULTATS  

2.1 ESO: Promoció  

2.1.1 Índex d' alumnes de 1r que promocionen 
de curs 

2.1.2 Índex d' alumnes de 2r que promocionen 
de curs 

2.1.3 Índex d' alumnes de 3r que promocionen 
de curs 

Públics: 
 
-Juny: 
Departament 
Ensenyament 

-Setembre: 
centre 

Concertats: 

 
-centre (juny i 
setembre) 

 
Nombre d’alumnes 
avaluables 
 
Nombre d’alumnes 
que promocionen 
en avaluació final 
contínua 
 
Nombre d’alumnes 
que promocionen 
en prova 
extraordinària 

 
Enter positiu 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 
 
 
Enter positiu o 0 

Dades referides al 
curs anterior 
(2012-2013) 

2.2 ESO: graduació  

2.2.1 Índex d’alumnes que es graduen 

Públics: 
 
-Juny: 
Departament 
Ensenyament 

-Setembre: 
centre 

Concertats: 

 

-centre (juny i 
setembre) 

 
Nombre d’alumnes 
avaluables 
 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
avaluació final 
contínua 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
prova 
extraordinària 

 
Enter positiu 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 
 
 
Enter positiu o 0 

Dades referides al 
curs anterior 
(2012-2013) 

2.3 ESO: superació de les àrees a 1r  
2.3.1 Llengua catalana i literatura 

2.3.2 Llengua castellana i literatura 
2.3.3 Llengua estrangera 
2.3.4 Matemàtiques 
2.3.5 Ciències de la naturalesa 
2.3.6 Ciències socials, geografia i història 
2.3.7 Educació física 
2.3.8 Música 
2.3.9 Educació visual i plàstica 
2.3.10 Tecnologies 
2.3.11 Educació per a la ciutadania i drets 
2.3.12 Religió 
2.3.13 Treball de síntesi 
2.3.14 Optativa: Llengua estrangera 
2.3.15 Optativa: Cultura clàssica 

Públics: 
 
-Juny: 
Departament 
Ensenyament 

-Setembre: 
centre 

Concertats: 

 

-centre (juny i 
setembre) 

 
 
Nombre d’alumnes 
avaluables 
 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
avaluació final 
contínua 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
prova 

 
 
Enter positiu 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 

 
 

Enter positiu o 0 

Dades referides al 
curs anterior 
(2012-2013) 

2.4 ESO: superació de les àrees a 2n  
2.4.1 Llengua catalana i literatura 

2.4.2 Llengua castellana i literatura 
2.4.3 Llengua estrangera 
2.4.4 Matemàtiques 
2.4.5 Ciències de la naturalesa 
2.4.6 Ciències socials, geografia i història 
2.4.7 Educació física 
2.4.8 Música 
2.4.9 Educació visual i plàstica 
2.4.10 Tecnologies 
2.4.11 Educació per a la ciutadania i drets 
2.4.12 Religió 
2.4.13 Treball de síntesi 
2.4.14 Optativa: Llengua estrangera 
2.4.15 Optativa: Cultura clàssica 

Públics: 
 
-Juny: 
Departament 
Ensenyament 

-Setembre: 
centre 

Concertats: 

 

-centre (juny i 
setembre) 

 
 
Nombre d’alumnes 
avaluables 
 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
avaluació final 
contínua 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
prova 

 
 
Enter positiu 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 
 
 
Enter positiu o 0 

Dades referides al 
curs anterior 
(2012-2013) 
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DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

2.5 ESO: superació de les àrees a 3r  
2.5.1 Llengua catalana i literatura 
2.5.2 Llengua castellana i literatura 
2.5.3 Llengua estrangera 
2.5.4 Matemàtiques 
2.5.5 Ciències de la naturalesa 
2.5.6 Ciències socials, geografia i història 
2.5.7 Educació Física 
2.5.8 Música 
2.5.9 Ed. Visual i plàstica 
2.5.10 Tecnologies 
2.5.11 Educació per a la ciutadania i drets humans 
2.5.12 Religió 
2.5.13 Treball de síntesi 
2.5.14 Optativa: Llengua estrangera 
2.5.15 Optativa: Cultura clàssica 

Públics: 
 
-Juny: 
Departament 
Ensenyament 

-Setembre: 
centre 

Concertats: 

 

-centre (juny i 
setembre) 

 
 
Nombre d’alumnes 
avaluables 
 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
avaluació final 
contínua 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
prova 

 
 
Enter positiu 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 

 
 
Enter positiu o 0 

Dades referides al 
curs anterior 
(2012-2013) 

2.6 ESO: superació de les àrees a 4t  
2.6.1 Llengua catalana i literatura 
2.6.2 Llengua castellana i literatura 
2.6.3 Llengua estrangera 
2.6.4 Matemàtiques 
2.6.5. Ciències socials, geografia i història 
2.6.6 Educació ètica cívica 
2.6.7 Educació física 
2.6.8. Projecte de recerca 
2.6.9 Religió 
2.6.10 Optativa específica: Biologia i geologia 
2.6.11 Optativa específica: Educació visual i plàstica 
2.6.12 Optativa específica: Física i química 
2.6.13 Optativa específica: Informàtica 
2.6.14 Optativa específica: Llatí 
2.6.15 Optativa específica: Música 
2.6.16 Optativa específica: Segona llengua 
estrangera 2.6.17 Optativa específica: Tecnologia 

Públics: 
 
-Juny: 
Departament 
Ensenyament 

-Setembre: 
centre 

Concertats: 

 

-centre (juny i 
setembre) 

 
 
Nombre d’alumnes 
avaluables 
 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
avaluació final 
contínua 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
prova 

 
 
Enter positiu 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 

 
 

Enter positiu o 0 

Dades referides al 
curs anterior 
(2012-2013) 

2.7 Índex d’alumnes amb resultats de la prova de co mpetències situats en les franges mitjana - baixa, mitjana - alta i alta: 
Prova de 4t d'ESO (globals)  
2.7.1 Competència lingüística: llengua catalana 

2.7.2 Competència lingüística: llengua castellana 

2.7.3 Competència lingüística: llengua anglesa 
2.7.4 Competència lingüística: llengua francesa 
2.7.5 Competència matemàtica 

Departament 
Ensenyament  

(Nombre d’alumnes 
amb resultats a les 
franges mitjana - 
baixa, mitjana - alta i 
alta / total d’alumnes 
avaluats)*100 

% 

Dades referides al 
curs anterior (2012-
2013). 
Aplicació: febrer de 
2012 
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DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

2.8 Índex d’alumnes que superen les competències: a valuació diagnòstica (globals)  

2.8.1 Competència lingüística: Llengua catalana 

2.8.2 Competència lingüística: Llengua castellana 

2.8.3 Competència matemàtica 

Departament 
Ensenyament 

(Nombre d’alumnes 
amb resultats a les 
franges mitjana i alta/ 
total d’alumnes 
avaluats)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior, 2012-2013 
 
Aplicació octubre de 
2013 
 
Els centres no han 
d’enregistrar cap 
informació. La 
inspecció d’educació 
(SGIE) les introduirà en 
el seu moment. 
 
L’avaluació diagnòstica 
ha de permetre avaluar 
l’assoliment de la 
competència 
comunicativa 
lingüística i de la 
competència 
matemàtica al final del 
segon curs de l'ESO. 
 
Les proves 
s’administren a 
l’alumnat de tercer 
d'ESO. D’aquesta 
manera s’assegura que 
en el moment de fer les 
proves, l’alumnat ha 
cursat íntegrament els 
aprenentatges 
previstos. 

2.9 ESO: índex d' abandonament d' estudis  

2.9.1  Primer curs: índex d’abandonament 

2.9.2  Segon curs: índex d’abandonament 

2.9.3  Tercer curs: índex d’abandonament 

2.9.4  Quart curs: índex d’abandonament 

Centre 

(Alumnes que han 
abandonat / alumnes 
matriculats a 31 
d’octubre de 
2012)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 
 
S’entén per alumnes 
que han abandonat 
aquells que decideixen 
desvincular-se del 
sistema educatiu 

2.10 ESO: Cohesió social (a partir de l’ abandoname nt dels estudis)  

2.10.1 ESO: índex de cohesió social (a partir de 
l’ abandonament dels estudis) Centre 

100 - (Alumnes que 
han abandonat / 
alumnes matriculats 
a 31 d’octubre de 
2012)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 
 
S’entén per alumnes 
que han abandonat 
aquells que decideixen 
desvincular-se del 
sistema educatiu 
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FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

2.11 Batxillerat: superació  

2.11.1 Índex d' alumnes que es graduen en 
Batxillerat 

Departament 
Ensenyament 

Nombre d’alumnes 
que superen / total 
d’alumnes 
avaluats)*100 

% 
Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 

2.12 Batxillerat: superació de les matèries comunes  
2.12.1 Llengua catalana i literatura I 

2.12.2 Llengua catalana i literatura II 

2.12.3 Llengua castellana i literatura I 

2.12.4 Llengua castellana i literatura II 

2.12.5 Llengua estrangera I 

2.12.6 Llengua estrangera II 

2.12.7 Educació física 

2.12.8 Filosofia i ciutadania 

2.12.9 Història de la filosofia 

2.12.10 Història 

2.12.11 Ciències per al món contemporani 

2.12.12 Treball de recerca 

Públics: 
 
-Juny: 
Departament 
Ensenyament 

-Setembre: 
centre 

Concertats: 

 

-centre (juny i 
setembre) 

 
 
Nombre 
d’alumnes 
avaluables 
 
 
Nombre 
d’alumnes que 
graduen en 
avaluació final 
contínua 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
prova 

 
 
 
 
Enter positiu 
 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 
 
 
 
Enter positiu o 0 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 

2.13 Batxillerat: superació de les matèries de moda litat  
2.13.1 Anàlisi musical I 
2.13.2 Anàlisi musical II 
2.13.3 Anatomia aplicada 
2.13.4 Arts escèniques 
2.13.5 Biologia I 
2.13.6 Biologia II 
2.13.7 Ciències de la Terra i del medi ambient I 
2.13.8 Ciències de la Terra i del medi ambient II 
2.13.9 Cultura audiovisual 
2.13.10 Dibuix artístic I 
2.13.11 Dibuix artístic II 
2.13.12 Dibuix tècnic I 
2.13.13 Dibuix tècnic II 
2.13.14 Disseny 
2.13.15 Economia 
2.13.16 Economia de l’empresa I 
2.13.17 Economia de l’empresa II 
2.13.18 Electrotècnia 
2.13.19 Física I 
2.13.20 Física II 
2.13.21 Geografia 
2.13.22 Grec I 
2.13.23 Grec II 

2.13.24 Història de la música i de la dansa 

2.13.25 Història de l’art 

Públics: 
 
-Juny: 
Departament 
Ensenyament 

-Setembre: 
centre 

Concertats: 

 

-centre (juny i 
setembre) 

 
 
 
 
Nombre 
d’alumnes 
avaluables 
 
 
Nombre 
d’alumnes que 
graduen en 
avaluació final 
contínua 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
prova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enter positiu 
 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 
Si la matèria no 
s'imparteix en el 
centre no s'ha de 
posar cap valor en 
cap dels tres 
apartats. 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 
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DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

2.13.26 Història del món contemporani 
2.13.27 Literatura castellana 
2.13.28 Literatura catalana 
2.13.29 Literatura universal 
2.13.30 Llatí I 
2.13.31 Llatí II 
2.13.32 Llenguatge i pràctica musical 
2.13.33 Matemàtiques aplicades a les ciències 
socials I 
2.13.34 Matemàtiques aplicades a les ciències 
socials II 
2.13.35 Matemàtiques I 
2.13.36 Matemàtiques II 
2.13.37 Química I 
2.13.38 Química II 
2.13.39 Tècniques d’expressió graficoplàstica 
2.13.40 Tecnologia Industrial I 
2.13.41 Tecnologia Industrial II 
2.13.42  Volum 

Públics: 
 
-Juny: 
Departament 
Ensenyament 

-Setembre: 
centre 

Concertats: 

 

-centre (juny i 
setembre) 

Nombre 
d’alumnes 
avaluables 
 
 
Nombre 
d’alumnes que 
graduen en 
avaluació final 
contínua 
 
Nombre d’alumnes 
que graduen en 
prova 

 
 
 
 
 
 
Enter positiu 
 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 
 
 
 
Enter positiu o 0 
 
 
Si la matèria no 
s’imparteix en el 
centre no s’ha de 
posar cap valor en 
cap dels tres 
apartats. 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 

2.14 Ensenyaments postobligatoris: accés a la Unive rsitat  

2.14.1 Índex d’alumnes que superen les proves 
d’accés a la Universitat Centre 

(Nombre 
d’alumnes que 
superen la prova 
d’accés / nombre 
d’alumnes 
presentats)*100 

% Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 

2.15 Batxillerat: índex d' abandonament d' estudis  

2.15.1 Primer curs: índex d' abandonament 

2.15.2  Segon curs: índex d' abandonament 

Centre 

(Alumnes que 
han abandonat  / 
alumnes 
matriculats a 31 
d’octubre de 
2012)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013). 
 
S’entén per alumnes que 
han abandonat aquells 
que decideixen 
desvincular-se del 
sistema educatiu 

2.16.  Ensenyaments postobligatoris: Cohesió social , a partir de l’abandonament dels estudis 

2.16.1 Batxillerat: índex de cohesió social (a 
partir de l’ abandonament dels estudis) Centre 

100-(alumnes que 
han abandonat / 
alumnes 
matriculats a 31 
d’octubre de 
2012)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 
 
S’entén per alumnes que 
han abandonat aquells 
que decideixen 
desvincular-se del 
sistema educatiu 

2.17 CFGM, Administració i gestió: Promoció de 1r c urs a 2n * 

2.17.1 -AG10-Gestió administrativa: Promoció a 

2n* 

2.17.2 -AG11-Gestió administrativa (Àmbit jurídic): 

Promoció a 2n* 

Departament 
Ensenyament 

(Total alumnes 
que promocionen 
a 2n/total 
d’alumnes 
matriculats a 1r 
del curs 
sencer)*100 

% 
Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 
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2.18 CFGM, Agrària: Promoció de 1r curs a 2n * 
 

 I següents, fins el 
 

2.40 CFGM, Vidre i ceràmica: Promoció de 1r curs a 2n* 

Els diferents CFGM de totes les famílies: igual que els de l’apartat 2.17 

2.41 CFGS, Administració i gestió: Promoció de 1r c urs a 2n * 

2.41.1 -AGA0-Assistència a la direcció: 

Promoció a 2n* 

2.41.2 -AGB0-Administració i finances: 

Promoció a 2n* 

Departament 
Ensenyament 

(Total alumnes 
que promocionen 
a 2n/total 
d’alumnes 
matriculats a 1r 
del curs 
sencer)*100 

% 
Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 

2.42 CFGS, Agrària: Promoció de 1r curs a 2n * 
 

 I següents fins el  
 

2.63 CFGS, Vidre i ceràmica: Promoció de 1r curs a 2n* 

Els diferents CFGS de totes les famílies: igual que els de l’apartat 2.41 

2.64 CFGM, Administració i gestió: Graduació * 

2.64.1 -AG10-Gestió administrativa: Índex 

d'alumnes que es graduen* 

2.64.2 -AG11-Gestió administrativa (Àmbit 

jurídic): Índex d’alumnes que es graduen* 

Departament 
Ensenyament 

(Total alumnes 
que obtenen el 
títol/total alumnes 
matriculats del 
total de mòduls 
pendents per 
obtenir el 
títol)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013). 
 
Les matrícules parcials 
només s’han d’incloure 
en el càlcul d’alumnes 
matriculats quan 
abastin el total de 
mòduls pendents de 
superar el cicle 

2.65 CFGM, Agrària: Graduació* 
 
 I següents, fins el 
 

2.87 CFGM, Vidre i ceràmica: Graduació* 

Els diferents CFGM de totes les famílies: igual que els de l’apartat 2.64 

2.88 CFGS, Administració i gestió: Graduació * 

2.88.1 -AGA0-Assistència a la direcció: Índex 

d'alumnes que es graduen* 

2.88.2 -AGB0-Administració i finances: Índex 

d'alumnes que es graduen* 

Departament 
Ensenyament 

(Total alumnes 
que obtenen el 
títol/total alumnes 
matriculats del 
total de mòduls 
pendents per 
obtenir el 
títol)*100 

% 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013). 
 
Les matrícules parcials 
només s’han d’incloure 
en el càlcul d’alumnes 
matriculats quan 
abastin el total de 
mòduls pendents de 
superar el cicle 

2.89 CFGS, Agrària: Graduació* 
 
 I següents, fins el  
 

2.110 CFGS, Vidre i ceràmica: Graduació* 

Els diferents CFGS de totes les famílies: igual que els de l’apartat 2.88 
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2.111 CFGM, Administració i gestió: Rendiment acadè mic* 

2.111.1 -AG10-Gestió administrativa: 

Rendiment acadèmic* 

2.111.2 -AG11-Gestió administrativa (Àmbit 

jurídic): Rendiment acadèmic* 

Departament 
Ensenyament 

(UF aprovades/UF 
avaluables )*100 % 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013). 
 
Es comptabilitzen les 
unitats formatives (UF) 
amb  qualificació 
numèrica. No es 
comptabilitzen les UF  
convalidades, 
exemptes, ...) 

2.112 CFGM, Agrària: Rendiment acadèmic * 
 
 I següents, fins el 
 

2.134 CFGM, Vidre i ceràmica: Rendiment acadèmic * 

Els diferents CFGM de totes les famílies: igual que els de l’apartat 2.88 

2.135 CFGS, Administració i gestió: Rendiment acadè mic* 

2.135.1 -AGA0-Assistència a la direcció: 

Rendiment acadèmic* 

2.135.2 -AGB0-Administració i finances: 

Rendiment acadèmic* 

Departament 
Ensenyament 

(UF aprovades/UF 
avaluables )*100 % 

Dades referides al curs 
anterior (2012-2013) 
 
Es comptabilitzen les 
unitats formatives (UF) 
amb  qualificació 
numèrica. No es 
comptabilitzen les UF  
convalidades, exemptes, 
...) 

2.136 CFGS, Agrària: Rendiment academic * 
 
 I següents, fins el 
 

2.157 CFGS, Vidre i ceràmica: Rendiment acadèmic * 

Els diferents CFGS de totes les famílies: igual que els de l’apartat 2.88 

2.158 Ensenyaments postobligatoris: inserció labora l 

2.158.1 Índex d 'inserció laboral dels alumnes 
de CFGM 

2.158.2 Índex d 'inserció laboral dels alumnes 
de CFGS 

Departament 
Ensenyament 

(Alumnes que 
treballen + 
alumnes que 
treballen i 
estudien) / total 
d’alumnes 
graduats)*100 

% Dades referides al curs 
anterior (2011-2012) 
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3. RECURSOS 

3.1  Recursos humans: ràtio alumnes / professors  

3.1.1. Recursos humans: ràtio alumnes / 
professors 

Departament 
Ensenyament 

Nombre total 
d’alumnes/ nombre 
total de professors 

Numèric 

Dades referides al curs anterior 
2012-2013 

El “nombre de professors” és el 
nombre de “dotacions 
completes 

En els centres concertats es 
comptabilitza el professorat 
inclòs en la nòmina del 
pagament delegat. 

3.2.1. Ràtio professors / alumne Departament 
Ensenyament 

Nombre total de 
professors/ nombre 
total d’alumnes 

Numèric 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013). 

El “nombre de professors” és el 
nombre de “dotacions 
completes. 

En els centres concertats es 
comptabilitza el professorat 
inclòs en la nòmina del 
pagament delegat. 

3.3 Recursos humans: ràtio alumnes / grup  

3.3 Recursos humans: ràtio alumnes / grup  Departament 
Ensenyament 

Nombre total 
d’alumnes/ nombre 
de grups 

Numèric 

El nombre de grups és el 
nombre de grups classe 
autoritzats(no es 
comptabilitzen els 
desdoblaments) 

3.4  Recursos humans: personal de suport socioeduca tiu  

3.4.1 Recursos humans: personal de suport 
socioeducatiu Centre 

Hores setmanals 
d’atenció directa a 
l’alumnat 

Numèric 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013) 
 
Es comptabilitzen les hores 
d’atenció directa a l’alumnat 
per part d’auxiliars 
d’educació especial, 
d’educadors d’educació 
especial, de tècnics 
d’integració social, de 
tècnics d’educació infantil. 
 
Els centres concertats 
comptabilitzaran les hores 
de personal col·laborador 
que es pugui considerar dins 
les categories anteriors 
tècnics d’educació infantil 

DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

EX OBSERVACIONS  

3.5 Altres recursos 

3.5.1. Acords de coresponsabilitat Centre Acords de coresponsabilitat iniciats 
fins al curs 2012-13 inclòs. 

3.5.2 Programes: programa de millora i qualitat de 
centre (PMQCE) Centre Programes (PMQCE) iniciats fins 

al curs 2011-12 inclòs. 

3.5.3 Plans: pla de millora de centre / acords de 
corresponabilitat Centre Programes (PMQCE) iniciats fins 

al curs 2008-09 inclòs. 

3.5.4 Plans: pla estratègic d 'autonomia de centre 
(PAC) Centre 

-Data d’inici /  Data 
 
-Continua / Sí – No 
 
-Data de finalització / Data 
 
-Observacions / Text 

Plans estratègics (PAC 05, PAC 
05 renovat, 06, 07, 08, 09 i 10) fins 
al curs 2010-11 inclòs.. 



ORIENTACIONS PER A L’APLICACIÓ : AGD_v11 Subdirecció General de la Inspecció d’ Educació 

 

 Pàgina 27 de 30 

 

DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

EX OBSERVACIONS  

3.5.5 Plans: plans estratègics anteriors a l' any 
2004 

Departament 
Ensenyament  

3.5.6 Plans: Impuls de la lectura (ILEC) Departament 
Ensenyament 

Plans d’impuls de la lectura iniciats 
fins al curs 2012-13 inclòs.. 

3.5.7 Projectes d’innovació Centre Projectes d’innovació iniciats fins al 
curs 2012-13 inclòs. 

3.5.8 Projecte de Qualitat i millora contínua 
(PQiMC) 

Centre 

-Data d’inici /  Data 
 
-Continua / Sí – No 
 
-Data de finalització / Data 
 
-Observacions / Text Programes (PMQCE) iniciats 

fins al curs 2012-13 inclòs. 
Programa de qualitat i millora 
dels centres de formació 
professional. 

3.5.9 Centres amb certificació ISO Centre 

-Certificació ISO / Sí - No 
-Data primera certificació/ Data 
-Data última certificació / Data 
-Observacions / Text 

Centres incorporats fins al final 
del curs 2012-13. 

3.5.10 Projecte 1x1 / Educat 2.0 Centre Centres incorporats fins al final 
del curs 2012-13. 

3.5.11 Altres projectes o plans no subvencionats 
amb recursos públics Centre Projectes o plans iniciats fins al 

curs 2012-13 inclòs. 

3.5.12 Projecte Comenius Centre 

-Data d’inici /  Data 
 
-Continua / Sí – No 
 
-Data de finalització / Data 
 
-Observacions / Text Projectes iniciats fins al curs 

2012-13 inclòs. 

3.5.13 Projectes comunitaris: pla educatiu 
d’entorn Centre Sí / No Dades referides al curs anterior, 

(2012-2013) 

3.5.14 Recursos per a l’atenció a l’alumnat Centre 

Indiqueu el recurs, per exemple: 
-Aules d'acollida (AA) 
-Unitat de Suport d'Educació 
Especial (USEE) 
-Altres 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013). 

3.5.15 Altres recursos Centre 

Indiqueu el recurs, per exemple: 
-Agrupacions d’alumnat amb 
deficiències auditives. 
-Xarxa competències bàsiques 
-Altres 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013) 

3.5.16 Obertura del centre a l’entorn Centre Indiqueu la dependència del centre 
oberta a l’entorn: biblioteca, pati,… 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013) 

DADES / mesura  
FONT 

OBTENCIÓ DE 
DADES 

FÓRMULA EX OBSERVACIONS  

3.5.17 Nombre d’associacions d’alumnat al centre Centre 
Indiqueu el 
nombre 
d’associacions 

Numèric 

Dades referides al curs anterior 
(2012-2013). 

En cas que no existeixi cap 
associació cal posar-hi 0 
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4. Qüestionari de metaavaluació 
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5. Orientacions aplicació informàtica curs 2013-201 4 
 

Accés 
Adreça web: http://aplitic.xtec.cat/pls/apex/f?p=401 

Usuaris AGD: 
 

Tipus de 
font Funció Estructura nom usuari Exemples 

Usuaris xtec 

Centre 

Seguiment procés: 
• Generació i distribució de fulls 

d’accés pels usuaris anònims 
(professors, alumnes i famílies) 

• Control de tancament de 
qüestionaris. 

Processament d’informació AGD: 
• Annex I AGD 

Usuari xtec de centre a8000001 
b7000001 

Usuaris anònims 

Professors 
(no FP) 

Introducció d’informació d’un professor 
que no sigui de FP (qüestionari del 
professor). 

[p/s][codicentre]pro [número de 
professor] 

Professor de Secundària número 27: 
s08000001pro27 

Professor 
FP 

Introducció d’informació d’un professor de 
FP (qüestionari del professor). 

[p/s][codicentre]pfp [número de 
professor] 

Professor de FP número 27: 
s08000001pfp27 

Alumnes  
(no FP) 

Introducció d’informació d’un alumne que 
no sigui de FP (qüestionari de l’alumne). 

[p/s][codicentre]alu [número 
d’alumne] 

Alumne de Secundària número 14: 
s08000001alu14 

Alumnes 
FP 

Introducció d’informació d’un alumne de 
FP (qüestionari de l’alumne). 

[p/s][codicentre]afp [número 
d’alumne] 

Alumne de FP  número 14:  
s08000001afp14 

Famílies Introducció d’informació d’una família 
(qüestionari de la família). 

[p/s][codicentre]fam [número de 
família] 

Família de Secundària número 16: 
s08000001fam16 

 

Orientacions generals 
 

- Quan els usuaris són professors, alumnes i famílies, usuari i contrasenya coincideixen la primera 
vegada i el sistema els força a canviar-la. 

- Es pot introduir la informació en sessions diferents. Fins que el usuari doni per finalitzat la 
introducció de dades (mitjançant el botó adient) o tanqui l’AGD l’inspector. 

- S’han d’anar desant les respostes mitjançant el botó <Desar les respostes> que es troba dins el 
qüestionari. Si no es fa així les dades no s’actualitzaran . 

- La sessió es tanca automàticament als 60 minuts d’inactivitat. Per això caldrà que es desin les 
respostes en intervals de temps més petits. 
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6. Orientacions per a cada font 
 
 
Professorat, alumnat i famílies 
 

- Un cop identificats,  els usuaris de les fonts (professor, alumne o famílies) tenen accés al 
qüestionari de l’avaluació global diagnòstica. 

- Després d’introduir les dades cal prémer sobre el botó <Desar les dades d’aquesta pàgina>. 
Quan es canvia de pàgina es desa automàticament, però es convenient fer-ho prement sobre 
el botó. 

 
Centre 
 

Processament 
 

Quan l’AGD està tancada es pot processar des de la pestanya <Processament>. El processament 
genera un document format .doc.  
El nom del document que es genera té la següent estructura: 
 

Codi  centre Any 
escolar 

Avaluació (*) Nivell Document (**) Descripció 
document 

Nom centre Extensió de 
l’arxiu 

Codi 13 
 
Codi avaluació (*) 
 

4 Codi tipus document(**) Descripció 
abreviada 

Nom 
 
.doc (Word) 
.xls (Excel) 

 
Així un document podria tenir el següent nom: 
 

[17000001-13-200000198-4-5]AnnexI_AGD.doc 
 
(*) Av.: 

Codi 
Avaluació Avaluació 2013-14 

200000200 Avaluació global diagnòstica de centre. Secundària. V11 - AGD 

(**) Doc.: 
Codi 

document Tipus Document (els més rellevants) 

5 AnnexI_AGD 

 
 


