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1. Introducció   

 

El temps passa massa ràpid i ja hem acabat el curs 2020 – 2021. Ha estat un curs històric com 

a nou centre d’FP referent al territori i al País del qual tots nosaltres hem format part, però encara 

ens queda molt per caminar i per aprendre. Ha estat molt intens, a la vegada que apassionant, 

ja que hem tingut que esforçar-nos de valent per a adaptar-nos tothom als nous càrrecs i al difícil 

context de la pandèmia. Però, amb professionalitat hem anat solucionant aquells entrebancs 

trobats en el nou camí. Hem estat resilients als nous difícils reptes organitzatius i sòcio-

emocionals provocats pel Covid-19 i ens hem reinventat i reprogramat amb èxit, per tal que el 

nostre alumnat pugues trobar-se ben acompanyat personal i emocionalment pel professorat en 

la mesura del possible i a la vegada tingués un bon rendiment acadèmic - professional al finalitzar 

el curs.  

 

La Memòria anual conté l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s’han previst a la PGA, 

d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments que s’han definit en el PEC i que s’han 

concretat en el Projecte de direcció 2020 – 2024. 

La nostra intenció és que la Memòria Anual 2020 – 2021 no sigui un document tancat que 

presenta l’equip directiu al Claustre de Professors/es i al Consell Escolar, si no un document 

obert, participatiu, objectiu i realista; en el qual participa tota la comunitat educativa. Per això, la 

Memòria del curs 2020-2021 elaborada des de l’equip directiu ha estat comunicada i enviada per 

correu electrònic al claustre i membres del Consell escolar del centre, per tal puguin participar a 

la redacció final d’aquest document i fer les aportacions que considerin convenients. 

 

2. Compliment dels aspectes generals de centre    

 

2.1 Organització funcional  

 

Aquest curs 20-21, com a nou centre d’FP, s’ha de destacar els aspectes significatius següents: 

- S’ha iniciat el curs amb una plantilla de 10 professors/es per a 3 CCFF.  

- La totalitat del claustre ha ocupat per primera vegada càrrecs directius i nous càrrecs de 

coordinació (qualitat, FP, etc.). 

- De forma autònoma hem pogut organitzar-nos els horaris del professorat complint al 100% 

totes les necessitats pedagògiques que sempre hem necessitat al tractar amb éssers vius 

aquàtics i sortides a la natura (referides als diferents mòduls professionals, establiments de 

les diferents comissions creades, etc.). Hem establert els horaris més convenients i sobretot 

de forma independent hem pogut decidir nosaltres. 
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- S’ha establert l’organigrama funcional de centre, potenciant el lideratge distribuït mitjançant 

les 3 comissions tècniques.  

- S’ha creat un grup de treball per tal de millorar la promoció dels CCFF (augment de matrícula) 

- S’han elaborat i consensuat els primers documents estratègics de centre (PdD, PEC i PGA). 

Durant el curs 21-22 s’acabaran d’elaborar i consensuar les NOFC i POAT de l’IEPAAC.  

- S’ha establert el primer Consell Escolar del centre.  

- S’ha creat el curs 20-21 un lloc específic amb perfil lingüístic francès, per tal de fomentar la   

FCT de l’alumnat en empreses franceses amb alt índex d’inserció laboral i/o d’innovació 

tecnològica. Aquesta internacionalització facilitarà a l’alumnat coneixements lingüístics.  

 

L’organització funcional del centre mitjançant les Comissions Tècniques permet assolir els 

objectius següents: 

- Potenciar el lideratge distribuït mitjançant la opinió i participació del professorat en determinades 

accions estratègiques del centre. Totes les comissions tècniques estan presidides per un càrrec 

de coordinació i, hi haurà almenys un referent de l’equip directiu en cadascuna d’elles. 

- Millorar contínuament els processos del centre, fruit de la presa de decisions compartides que 

contribueixen a una reestructuració i millora contínua de l’ambient d’aprenentatge de l’IEPAAC. 

- Crear un procés de reflexió continu del professorat, que promou processos de creixement 

professional, millorant la seva autoestima i estabilitat emocional, amb la conseqüent millor 

transmissió dels seus coneixements cap a l’alumnat, empreses i persones.  

La funció principal de les comissions tècniques és actuar com a òrgan tècnic propositiu i 

col·laboratiu amb l’equip directiu del centre. Totes les propostes acordades podran ser 

executades pels òrgans unipersonals de govern del centre i/o en aquells càrrecs de coordinació 

que es deleguin. 

A tal efecte, a l’organigrama funcional de l’IEPAAC hi ha les 3 comissions tècniques següents:  

Comissió tècnica de qualitat (CTQ) 

Comissió tècnica de innovació tecnològica i pedagògica (CTITP) 

Comissió tècnica d’orientació per la trajectòria formativa i professional (CTOFP) 

 

A la Memòria Anual de l’IEPAAC, es reflectiran les actuacions i valoracions de les comissions 

tècniques fruit de la reflexió del professorat i així com, els ajustaments dels objectius al llarg del 

curs i les seves propostes de millora en els objectius estratègics de centre. Aquesta informació 

rellevant és necessària per prendre decisions de millora en tots els aspectes de funcionament 

del Centre i per identificar les necessitats dels diferents grups d’interès del centre (alumnat, 

professorat, famílies, empreses i societat). 
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La Memòria del curs 2020 – 2021 ha estat aprovada per unanimitat pel nou Consell Escolar de 

l’Institut. 

 

  

 

2.2 Sortides curriculars previstes fora del centre 

 

Les sortides previstes a la PGA per al curs 20-21 només s’han pogut realitzar al voltant del 30% 

degut a les restriccions de la pandèmia. Aquest fet significatiu ha afectat negativament a la 

formació professionalitzadora de l’alumnat, ja que per al CFGS d’ECA les sortides de camp son 

necessàries per a assolir les competències professionals, personals i socials marcades al 

currículum i en el cas dels CCFF de l’àrea d’aqüicultura, a l’igual que el CFGS d’ECA, les visites 

a diferents empreses i entitats dels sectors productius aqüícoles i de serveis ambientals son molt 

convenients per a conèixer de primera mà als diferents subsectors i tenir un coneixement més 

real del món laboral.  

Organigrama 

Funcional 
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3. Avaluació i millora dels objectius de la PGA 

Objectiu 1: Millorar els resultats educatius Responsable: Cap d’Estudis 

Estratègia  
Responsable 

Accions 
Comissió Tècnica 

  

 

Indicadors Índex 
acceptació 

Resultat Grau 
d’assoliment 

Bones pràctiques i/o Observacions i/o Propostes 
de Millora 

 

T
o

ta
l 

P
a
rc

ia
l 

N
o

  
  
  

  
  
  

a
s
s
o

li
t 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1: Potenciar 

l’orientació i 

acció tutorial 

Cap d’Estudis 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Elaboració d’un Pla 

d’Orientació i Acció 

Tutorial (POAT) 

CTOFP 

 

 

Índex satisfacció de les tutories realitzades a 

l’alumnat respecte a les orientacions 

acadèmiques i professionals. 

 
 
 
 

>7               
(sobre 10) 

 
8,05 

 
X   

De cara al curs 21-22 es realitzarà l’enquesta al final de 

cada trimestre, aquest curs només hem passat 

l’enquesta al final de la 3era avaluació. Es tindran en 

compte tots els suggeriments exposats i es compartiran 

amb els tutors per tal d’analitzar-los i buscar propostes 

de millorar tal de millorar encara més l’índex 

d’acceptació. 

 

 

 

% d’alumnes graduats als CFGM 

 
 
 
 
 

>60% 86,87% X   

Tot i que dins de l’alumnat que no ha finalitzat el cicle 

un d’ells és perquè està fent un AiR la resta ha sigut per 

abandonament és per això que caldrà buscar en la 

nostra metodologia la manera d’excel·lir en l’atenció i 

prevenció personalitzada i específicament 

adreçada a l’alumnat que presenta un risc 

d’abandonament escolar, sobretot en aquests 

moments de la crisi de la covid’19. 

 

 

 

 

 

% d’alumnes graduats als CFGS 

 
 
 
 
 
 

>70% 56,95%   X 

En aquest cas no s’ha assolit l’índex ja que si es té en 

compte el % d’alumnes de 2on de GS d’Aqüicultura que 

tenen pendent les FCT degut a la manca d’empreses 

degut al tancament o als ERTES pel COVID-19 tenim 

que només un 27% dels alumnes finalitzen, aquestes 

alumnes per tant només estan pendents de les FCT que 

estan programades pel curs 21-22. D’altra banda un 

86.87% de  l’alumnat de segon del GS d’ECA finalitza 

el cicle ja que en aquest cas son menys alumnes i no 

ens hem trobat en tants casos d’empreses amb 

expedients de regulació o amb ERTES. 
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Taxa d’abandonament alumnat CFGM 

 

 

 

 

 

<15% 
13.02% X   

Tot i que algunes de les mesures descrites a 

continuació ja es tenen en compte, de cara el proper 

curs es milloraran: 

- Elaborar, a nivell de tutories, un llistat de l’alumnat 

més vulnerable en la transició de l’obligatòria a la 

post-obligatòria i en la post-obligatòria. 

- Contacte personalitzat. Realitzar una entrevista 

individual específica sobre la continuïtat educativa 

amb l’alumnat amb major risc d’abandonament 

escolar. 

- Derivació i acompanyament. Garantir que l’alumnat 

dels perfils de risc s’han orientat i accedit de manera 

efectiva als recursos específics (POAT). 

- Es milloraran les adaptacions metodològiques per 

l’alumnat amb NEE. 

 

Taxa d’abandonament alumnat CFGS 

 

<5% 
3.57% X   

Tot i que l’índex d’abandonament per grau superior 

sempre és més baix que pel mitjà es proposen els 

mateixos referits a les tutories individualitzades, etc. 

que es tracten en grau mitjà. També es buscaran 

millores en les adaptacions pels alumnes amb NEE. 

1.1.2 Creació del Servei 

d’Informació i Orientació 

Professional  CTOFP 

Nombre de persones, empreses i/o institucions, 

informades i/o orientades professionalment 

 
>1 

3 
 
 

  

Creat. S’inclourà com una part de la PAE: Difusió de 

les ofertes i els programes existents. Informació i 

assessorament sobre els perfils professionals i llurs 

possibilitats i oportunitats d’ocupabilitat, etc. 

 

 

1.2: Planificar 

l’atenció 

educativa 

especialitzada 

Cap d’Estudis 

 

 

 

1.2.1 Elaboració del Pla 

d’atenció educativa 

individual i especialitzada 

CTOFP 

Índex de satisfacció de l’atenció 

individualitzada a alumnat del CFGM de Cultius 

Aqüícoles amb NEE de caràcter lleu. 

 
>7                

(sobre 10) Pendent   X 
No tenim les dades per aquest curs. Es canviarà la 

metodologia d’enquestes englobada al SGQ. 

 

Nombre de cursos de formació professorat en 

atenció a la diversitat (NEE de caràcter lleu). 

 
 

>1 
0 
 

 

 
 

 
X 

El curs vinent es buscaran cursos tant de formació 

contínua com a nivell intern de centre per tal de poder 

millorar l’acció tutorial i del professorat del centre. 

També es passaran formularis per preguntar sobre les 

necessitats de formació pedagògica del professorat i 

es buscarà formació pel professorat. Es va fer una 

sessió interna per a alumne GS.  
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Estratègia  
Responsable 

Accions 
Comissió Tècnica 

 

Indicadors Índex 
acceptació 

Resultat Grau 
d’assoliment 

Bones pràctiques i/o Observacions i/o Propostes 
de Millora 

 

T
o

ta
l 

P
a
rc

ia
l 

N
o

 

a
s
s
o

li
t 

 

 

 

 

Estratègia 1.3: 

Impulsar els 

Serveis d’FP als 

grups d’interès 

Equip Directiu + 

Coordinador/a FP 

 

 

 

 

1.3.1 Potenciar i millorar 

els Serveis d’FP oferts als 

grups d’interès 

CTITP 

 

 

 

 

Nombre de projectes d’innovació (INNOVAFP) 

realitzats a petites empreses i/o institucions. 

>1 1 X   De cara al curs 21-22 la CTITP estima la realització de  

2 - 3 projectes més del programa InnovaFP. 

Índex de satisfacció pel servei d’innovació ofert 

a petites empreses i/o institucions. 

 

>7  (sobre 10) 

 

9.86 

 

X 

  Hem estat valorats amb excel·lència. L’empresa 

col·laboradora per les seves XXSS ha promogut les 

accions innovadores fetes entre Empresa – IEPAAC. 

Nombre d’assessoraments i reconeixements 

realitzats  

 

>1 

 

4 

 

X 

  S’ha assolit amb suficiència. S’ha de destacar que 

s’han format 2 professors per assessorament i 

avaluació d’acreditació de competències professionals 

 

Índex satisfacció servei d’AiR professional 

ofert a persones amb experiència professional 

 

>7  (sobre 10) 

 

9.69 

 

X 

  Valoració excel·lent. S’ha de destacar que l’IEPAAC 

és el centre amb mes AiR fets a l’àrea professional de 

gestió ambiental a Catalunya. AiR a una professional 

del IEO de Cantabria de l’àrea professional aqüicultura 

Índex satisfacció de l’alumnat en les empreses 

d’FP Dual 

>7  (sobre 10) Pendent    Falten acabar el període de DUAL per tal d’avaluar el 

grau de satisfacció  

Estratègia 1.4: 

Innovar 

pedagògicament 

Equip Directiu + 

Coordinador/a FP 

1.4.2 Elaboració de les fitxes d’activitats per 

etapes educatives relacionades amb el “mòdul 

aquapònic” i les “caixes aqüícoles” del Centre de 

Recursos Aqüícoles Vius de Catalunya (CRAVC). 

CTITP 

 
Nombre de fitxes 

d’activitats realitzades 

per etapa educativa 

 
 

>1 

   
 

X 

 
 
 

S’ha planificat el projecte “Caixes Aqüícoles”. No s’han 

pogut desplegar les accions. Es preveu començar a 

realitzar les fitxes d’activitat el curs vinent, aprofitant el 

nou MP de projecte dels CFGS d’Aqüicultura i 

d’Educació i Control Ambiental (integració pedagògica). 

Estratègia 1.5:  

Liderar i 

gestionar SQiMC 

Equip Directiu + 

Coord. Qualitat 

 

1.5.1 Implementació d’un Sistema de Qualitat i 

Millora Contínua SQiMC al centre 

CTQ 

 

Renovació de les xarxes 

de Qualitat del PQiMC -

DGFP 

 

Índex assolit 

amb renovació 

anual  

 

S’avança 

a la Xarxa 

Q2 

 

X 

  S’assoleixen els objectius marcat a la Xarxa Q1 i a més  

la coordinació de la Xarxa considera referents les 

bones pràctiques de l’IEPAAC en quan la gestió dels 

indicadors de centre i al seu organigrama funcional.  
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Objectiu 2:  Millorar la cohesió social i la projecció exterior del centre Responsable: Director 

Estratègia  
Responsable 

Accions 
Comissió Tècnica 

Indicadors Índex 
acceptació 

Resultat Grau 
assoliment 

Bones pràctiques i/o Observacions i/o Propostes de Millora 
 

T
o

ta
l 

P
a
rc

ia
l 

N
o

 
a
s
s
o

li
t 

 

2.1: Establir i 

desplegar la 

Política 

d’Aliances 

Estratègiques 

Director 

 

2.1.1 Aliances 

estratègiques: 

Redacció i acords 

oficials entre 

l’IEPAAC i els 

sectors 

empresarials, de 

recerca tecnològica i 

socials. 

CTITP 

 

 

 

 

Nombre d’acords 

signats de forma oficial 

 
 
 
 

>3 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
X 

  S’ha redactat la planificació pel desplegament de la Política d’Aliances Estratègiques. S’ha 

de destacar l’Acord entre el Dept. d’Educació i l’empresa Cademar S.L. S’ha aconseguit 

que l’alumnat del centre es pugui embarcar per a fer visites / pràctiques a les instal·lacions 

aqüícoles (engraellats i long-lines). Aquest acord també ha permès habilitar els espais per 

al Certificat de Professionalitat. A millorar: Un cop establerta la PAE, s’ha començat a 

desenvolupar. Inicialment han estat 2 empreses aqüícoles relacionades amb la producció 

de poliquets (Ecocultivos Marinos S.L.) i amb la producció peix zebra amb fins biomèdics 

(Zeclinics). Es detecta que el desplegament de la PAE serà progressiu i no tan ràpid com 

a priori es preveia, almenys el primer any com a nou centre en un context de pandèmia 

que ha limitat les relacions personalitzades Centre d’FP - Empresa.  

Es pretén augmentar el nº de convenis / acords de formació DUAL mitjançant les 

administracions locals del territori i altres empreses i entitats de serveis ambientals (PAE) 

 

2.2: Identificar 

nous perfils 

professionals 

“blaus, verds 

i/o circulars” 

Director 

2.2.1 Detecció de 

nous perfils 

professionals 

(especialitzacions) a 

l’àmbit de 

l’Economia Blava, 

Verda i/o Circular. 

CTITP 

 

Nombre de nous perfils 

professionals de 

l’Economia Blava, 

Verda i circular. 

 

 
 
 

>1 

 
 
 

1 

 
 
 
X 

  A la xarxa EmpresaFP (DGFP) i al projecte estatal REDAQUA (Clúster Acuiplus) s’ha 

treballat en les especialitzacions professionals. S’ha detectat l’especialització d’Educador 

en aquaris mitjançant la integració de competències professionals de diferents àrees 

professionals com la d’Aqüicultura i Gestió Ambiental, de la forma següent: 
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Estratègia  
Responsable 

Accions 
Comissió Tècnica 

Indicadors Índex 

acceptació 

Resultat Grau 

assoliment 

Bones pràctiques i/o Observacions i/o Propostes de Millora 
 

T
o

ta
l 

P
a
rc

ia
l 

N
o

 

a
s
s
o

li
t 

 

 

 

 

 

 

2.4: Planificar 

la millora de 

comunicació 

externa 

Equip Directiu 

2.4.1 Disseny i 

redacció d’un pla de 

millora de la 

comunicació CTQ 

Aprovació pel claustre 

del Pla de millora de 

comunicació 

Acta amb 

l’acceptació 

 

Pendent 

   

X 

Queda pendent per a dissenyar i redactar el curs vinent. Es realitzarà englobada al procés 

estratègic E3 “Comunicació, coneixement i innovació” del SGQ que s’està implementant.  

 

 

 

 

 

2.4.2 

Desenvolupament 

del pla de millora de 

la comunicació 

CTQ 

Índex de difusió i 

explicació de la nova 

carta de serveis d’FP, 

respecte al total 

d’empreses del 

directori de l’IEPAAC. 

 

 

>50% 

 

 

 

10% 

  

 

X 

 Amb l’inici del desplegament de la Política d’Aliances Estratègiques s’ha començat a 

informar de forma personalitzada a les principals empreses de la carta de serveis. Ha 

estat difícil pel context del Covid19. S’estima que durant el curs vinent augmentarà 

significativament la difusió personalitzada a empreses, centres de recerca i agents socials.  

Índex d’impacte social 

en mitjans de 

comunicació: Nº 

notícies 

publicades/entrevista 

 

 

>3 

 

 

5 

 

 

X 

  A més de les notícies en mitjans de comunicació locals i sectorials especialitzats i una 

entrevista a un diari digital referent en l’FP https://diarifp.cat/2021/01/07/garantint-el-dret-

a-la-formacio-professional-la-realitat-de-lfp-en-temps-de-pandemia/ hem tingut actives les 

Xarxes Socials de l’IEPAAC i la web del centre. S’ha millorat el disseny del Instagram.  

Índex de projecció 

exterior: Nº de fires / 

esdeveniments d’FP 

 

>1 

 

7 

 

X 

  En el context COVID s’ha participat en fires “virtuals” (Fòrum Jove, Fira Formativa i Fira 

Nàutica). Esdeveniments com “Projecte Nacra”, Xerrades “Sediments al Delta”, Jornada 

Tèc “Superpops”. Per encàrrec de la DGFP s’han elaborat 5 infografies sobre orientació 

laboral “Jo vull treballar de...” relacionades amb l’àrea professional d’aqüicultura.   

Índex d’alumnat 

matriculat al CFGS 

d’ECA 

>8 13 X   S’ha creat un grup de treball per tal de promocionar l’oferta formativa del centre 

(principalment ECA) als diferents instituts i entitats del territori. S’ha fet un vídeo 

promocional del CFGS d’ECA.  

 

https://diarifp.cat/2021/01/07/garantint-el-dret-a-la-formacio-professional-la-realitat-de-lfp-en-temps-de-pandemia/
https://diarifp.cat/2021/01/07/garantint-el-dret-a-la-formacio-professional-la-realitat-de-lfp-en-temps-de-pandemia/


Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 20-21 

Versió: 1 

MA20-21 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA20-21/1 Equip Directiu Claustre Consell Escolar 

Arxiu: MEMÒRIA ANUAL 20-21 - IEPAAC.doc 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 12 de 54 

 

 

Objectiu 3: Millorar la gestió econòmica Responsable: Secretària 

Estratègia  
Responsable 

Accions 
Comissió Tècnica 

Indicadors Índex 
acceptació 

Resultat Grau 
d’assoliment 

Bones pràctiques i/o Observacions i/o Propostes de Millora 
 

T
o

ta
l 

P
a
rc

ia
l 

N
o

 
a
s
s
o

li
t 

3.1: Generar 

recursos propis: 

autofinançament 

Equip Directiu 

 

3.1.1 Acreditació del 

centre formatiu com a 

Nucli Zoològic 

 

Nombre d’ acords signats 

de forma oficial 

Acreditació 

oficial de nucli 

zoològic 

 
 

   La documentació relativa al nucli zoològic esta quasi acabada. 

Contacte amb un veterinari per a la elaboració i la signatura del 

protocol de higiene i profilaxi. Es preveu que el curs 21-22 s’hagi 

finalitzat.  

3.2: Implementar un 

eficaç i innovador 

programa d’estalvi i 

eficiència 

energètica 

Secretària 

 

 

3.2.1 Elaboració d’un Pla 

d’Estalvi i Eficiència 

energètica del centre  

CTQ 

 

Aprovació pel claustre del 

Pla d’Estalvi i Eficiència 

energètica 

 

 
 
 

Acta 

   
 

 
X 

  

S’ha realitzat l’anàlisi de la feina feta en cursos anteriors i s’ha 

acordat que el proper curs es redactarà el pla. 

3.3: Millorar el 

manteniment 

integral de les 

instal·lacions, 

equips i materials 

Secretària 

 

3.3.1 Elaboració d’un Pla 

de Manteniment Integral 

del centre 

CTQ 

 

 

Aprovació pel claustre del 

Pla de Manteniment 

Integral del centre 

 

 

 

Acta 

 

   

 

X 

  

S’ha realitzat l’anàlisi de la feina feta en cursos anteriors i s’ha 

acordat que el proper curs es redactarà el pla. 
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4. Comissions tècniques 

4.1 Comissió tècnica de qualitat (CTQ) 

 

Englobada a l’àrea funcional de planificació estratègica i gestió de la qualitat. 

És l’òrgan permanent, encarregat de desenvolupar el sistema de gestió de la qualitat i millora 

contínua del centre. 

 

La comissió té les següents funcions: 

a)  Vetllar perquè el centre tingui sempre definides i actualitzades la seva missió, visió i valors 

propis, així com la política de qualitat i millora contínua. 

b)  Mantenir el Sistema de Gestió per processos. 

c)  Detectar  possibles  punts  febles  i  fer  propostes  per  a  la  millora  del sistema: 

- Analitzar els resultats de l’auditoria interna i externa.  

- Conèixer les queixes i/o suggeriments. 

- Conèixer  els  resultats  de  les  enquestes  de  satisfacció  i  fer-ne propostes de millora. 

- Conèixer els resultats dels indicadors i fer-ne propostes de millora. 

d)  Col·laborar amb l’equip directiu en: 

✓ La revisió del sistema. 

✓ La recollida i anàlisi d’indicadors tant de rendiment com de satisfacció. 

e)  Proposar a la direcció la creació de grups de millora. 

f)   Fomentar i promocionar una adequada cultura de qualitat i excel·lència al centre. 

g)  Aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció. 

 

Ha destacar les accions següents:  

 

 

 

 

Es compleixen majoritàriament els objectius marcats per la Xarxa Q1 del Programa de Qualitat i 

Millora Contínua (PQiMC) de la Direcció General de Formació Professional (DGFP) del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El curs 21-22 l’IEPAAC passarà a la 

Xarxa Q2. 

 

S’ha establert inicialment la comissió de qualitat només amb 2 membres (Coordinadora de 

Qualitat i Director). 

Nombre de reunions de treball (actes) de la Comissió Tècnica 5 

Nombre de reunions de treball de la Xarxa Q1 del PQiMC de la DGFP  8 
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S’ha determinat la Política de Qualitat del centre. 

S’ha dut a terme el Mapa de Processos del centre (s’adjunta). 

Mitjançant el Google Drive, s’estableix inicialment la Gestió Documental del centre. 

Es realitza una “checklist” dels documents estratègics de centre (control de documentació base). 

Es fa un recull  dels indicadors del Projecte de direcció i dels demanats per Inspecció (SIC) i es  

organitzen per reubicar-los dins a cadascun dels processos del mapa de processos del IEPAAC. 

 

OBJECTIUS XARXES Q1 RESULTATS ASSOLITS AL CENTRE 

 
1. Conèixer i saber utilitzar els principis, 

conceptes  i eines de la metodologia de la 
qualitat.  
 

-El centre disposa  d’un mínim de dues persones formades en 
qualitat. 
 

2. Identificar  els  processos del centre i 
caracteritzar-los. 

- El centre ha elaborat el mapa de processos. 
 

- S’estan elaborant les fitxes de processos claus mitjançant 
metodologia LEAN. 
 

-S’han caracteritzat els indicadors dels processos del IEPAAC tot 
relacionant-los amb els indicadors del PdD, els relacionats amb el 
SIC i els associats a la xarxa de PQiMC. 
 
-S’han introduït dins l’eina informàtica EPIQ 4 indicadors associats 
a la gestió de la qualitat ( MIB4, 7,19 i 37). 
 

3. Formar i sensibilitzar  en els conceptes de la 
qualitat i la gestió de centres 
 

- S’ha constituït la comissió de qualitat en el centre. 
 

- S’han identificat els grups d’interès 
 

4. Revisar, i si cal elaborar la documentació 
bàsica del centre. 

 

- Els principals documents del centre (PEC i PGAC) estan revisats 
i aprovats. El PAT  i el NOFC actualment estan en elaboració. 
 

5. Conèixer les eines per a la planificació 
estratègica del centre, l’enfocament a riscos i 
oportunitats. El disseny del Pla Estratègic (o 
PdD) d’acord amb els resultats de l’avaluació i 
anàlisi de la matriu DAFO, (en el marc de 
Projecte Educatiu de Centre i la Missió, visió i 
valors del centre). 
 

- El centre té definida la seva missió i visió i els seus valors. 
 

- El centre ha realitzat la matriu DAFO (àrees clau del resultat) i 
ha definit els seus objectius estratègics. 
 
 

6. Implantar la sistemàtica de la millora contínua 
en el centre: formar i gestionar equips de 
millora, elaborar enquestes de satisfacció dels 
grups d’interès, realitzar la revisió per la 
direcció. 

- El centre ha realitzat 3 enquestes a representants dels grups 
d’interès: professorat, alumnat i empreses. 
 
- S’està treballant per la realització del Pla d’enquestes i 
l’organització de la gestió documental de l’IEPAAC.  
 
- S’ha realitzat la revisió per direcció de les tasques realitzades. 
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Qüestions a valorar i millorar:  

 

La coordinació de la Xarxa Q1 considera referents les bones pràctiques de l’IEPAAC i els 

representants del centre han explicat els aspectes següents:  

 

La gestió dels indicadors de centre. La coordinadora de qualitat del centre a la quarta sessió de 

treball de la xarxa, presenta i explica a tots els membres de la xarxa (directors/es i 

coordinadors/es dels diferents instituts) com han estat relacionats, mitjançant un Excel, els 

indicadors del PdD i SIC amb els indicadors de Qualitat.  

L’organigrama de l’IEPAAC. El Director del centre explica als membres de la Xarxa l’organització 

funcional del centre.  

 

No s’han pogut realitzar els processos del centre. S’haurà de prioritzar en l’elaboració dels 

processos durant el curs 21-22, per la qual cosa seria convenient que a la Comissió de Qualitat 

hi hagués com a mínim un membre més de l’equip directiu i la Coordinació d’FP, ja que son els 

responsables d’almenys 1 dels 9 processos estratègics, clau i/o de suport de l’IEPAAC.  

El procés Ensenyament – Aprenentatge, es considera primordial per a iniciar el desenvolupament 

dels processos del centre, per la qual cosa s’iniciaria l’elaboració per aquest procés.  

 

S’ha detectat que la Gestió Documental de centre pot millorar. Falta explicar-ho i comunicar-ho 

al professorat. Al Pla de Comunicació, pendent d’elaborar, es tractarà la gestió documental com 

una part que contribuirà a la millora de la comunicació interna de centre.    
 

 

Mapa de Processos de l’IEPAAC 
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4.2 Comissió tècnica de innovació tecnològica i pedagògica (CTITP) 

 

Englobada a l’àrea funcional de Serveis d’FP i formació a l’empresa. 

És l’òrgan permanent, encarregat de desenvolupar les accions de innovació tecnològica i 

pedagògica del centre.  

 

La comissió té les següents funcions: 

a) Dur a terme els objectius anuals marcats al programa INNOVAFP de la DGFPIERE. 

b) Coordinar les accions estratègiques de innovació pedagògica determinades al Pla General 

Anual de Centre.  

c) Proposar accions de millora contínua en els projectes de innovació del centre.  

d) Proposar noves accions / metodologies de innovació tecnològica i/o pedagògica, per a poder 

ser incloses en la gestió estratègica del centre.  

 

Ha destacar les accions següents:  

 

 

Comencem aquest curs amb la nova organització de centre i ens plantegem un doble objectiu. 

Per una part desenvolupar els projectes que tenim entre mans i per l’altra planificar quines seran 

les funcions de la nova comissió tècnica d’Innovació tecnològica i pedagògica del IEPAAC amb 

un nou centre que ha elaborat el PEC (aprovat el 27/01/2021) durant aquest primer any.  

 

Respecte als projectes d’innovació tecnològica: 

 

Duem a terme un amb l’empresa Intermas S.A. com a projecte d’innovació per a la plataforma 

Innova FP, i a més treballem amb els següents projectes: Aqüicultura Digital Oberta (ADO) de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Empresa Oriental Market S.L. (projecte cranc blau) i 

REDAQUA (Clúster Acuiplus). 

 

Respecte als projectes d’innovació pedagògica:  

Iniciem l’Openspaces (DGFP) i Caixes Aqüícoles (projecte de centre).  

El projectes queden recollits en el Trello de la comissió i la informació de l’estat de cada projecte 

en les actes corresponents i l’acta del tercer trimestre penjada al drive (ACI13 10_6_21). 

Nombre de reunions de treball (actes) de la Comissió Tècnica 14 

Nombre de reunions de treball del Programa InnovaFP de la DGFP  8 
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De cara al proper curs ja tenim els projectes de Intermas S.A i Oriental Market i noves propostes 

com la de la Start-up catalana ZeClinics, una empresa de cria de Poliquets, ADO (UOC) i 

Biosensors (Universitat Pompeu Fabra), de moment l’estratègia de contactar amb les empreses 

(Política d’Aliances Estratègiques) i els contactes personals ens proveeixen de projectes 

suficients, fins i tot excessius.  

 

Respecte a les funcions de la Comissió, es discuteix sobre l’estratègia a seguir amb la relació 

centre-empresa (feed-back, projectes, FCT/DUAL..), també es planteja la vigilància estratègica, 

la difusió del que es fa en el centre a tots els nivells i definir el què, qui, com i quan de la comissió 

i lligar-ho amb la nova organització del centre i les tasques de cadascú. Això es concreta amb 

l’establiment de la Política d’Aliances Estratègiques (Estratègia 2.1 del PdD) (Annex 1). 

 

En referència al programa INNOVA FP, la plataforma ja està completada amb tota la informació 

del curs i s’entrega la memòria final. Com a Centre Impulsor que som, hem complert la majoria 

dels requeriments que es demanaven. En canvi, si complim amb alguns requeriments del nivell 

superior, objectiu futur a plantejar-se pel centre. 

 

Per acabar és fa el traspàs d’informació de Frederic Alemany (actual coordinador de innovació 

del centre) a Verònica López com a nova coordinadora del curs 21-22. 

El coordinador deixa la seva conclusió personal en l’acta ACI14 15_6_21, on destaca que en 

resum és un programa amb una influencia molt positiva per a l’IEPAAC. 

 

A continuació es concreten el desenvolupament dels diferents projectes d’innovació: 

 

4.2.1 Aqüicultura Digital Oberta (ADO) 

Projecte iniciat a l’últim trimestre dels curs 20-21 un cop s’han proporcionat les diferents unitats i 

sensors corresponents des del Grups de recerca WINE i IN3 de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC). Diferents materials que configuren les unitats i sensors a estudi, han tingut un 

retard important en el subministrament i logística (alguns venen de l’estranger), degut a la 

pandèmia mundial del Covid-19.  

 

El professorat de l’IEPAAC ha estat format en l’ús de les diferents unitats i sensors pels 

coordinadors de la UOC, amb la finalitat pedagògica d’aprendre i exposar als nostres estudiants 

a l’ús d’aquesta plataforma en les instal·lacions aqüícoles de l’IEPAAC, així com en obrir un espai 

de col·laboració per posar en comú la nostra experiència en el sector aqüícola del territori. 
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L’alumnat no ha pogut participar en el projecte durant aquest curs 20-21 per els motius abans 

esmentats. Es preveu iniciar el curs 21-22 el projecte amb l’alumnat dels CCFF de l’àrea 

d’aqüicultura. 

S’establiran els indicadors d’impacte a l’alumnat i sector per a ser valorats, relacionats amb la 

inclusió a les programacions didàctiques dels avenços en matèria de digitalització del sector 

(ADO) i de les col·laboracions amb empreses del sector.  

 

      

 

4.2.2 “Openspaces” Espais per l’Emprenedoria i la Innovació 

Durant el curs 20-21 s’ha dut a terme l’habilitació i adaptació de l’espai multidisciplinar ja existent 

en el centre anomenat “Espai Emprenedor”, per fomentar la creativitat i la innovació de l’alumnat 

del CFGM de Cultius Aqüícoles, CFGS d’Aqüicultura i CFGS d’Educació i Control Ambiental, 

mitjançant metodologies actives d’ABP i STEAM en format aula polivalent on l’alumnat podrà 

desenvolupar el pensament crític, la comunicació, la col·laboració, la resolució de problemes i 

tasques pràctiques per obtenir un aprenentatge significatiu. 
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Durant el curs 21-22 es valoraran els indicadors d’impacte relacionats amb l’autoocupació i/o 

emprenedoria entre alumnes i/o el número de projectes d’innovació, ja que aquest curs 20-21 ha 

estat majoritàriament dedicat al muntatge de dit espai formatiu. S’espera que contribueixi a 

millorar els currículums dels diferents cicles formatius, que fomenti la inserció dels alumnes a les 

empreses, així com rendibilitzar i actualitzar les instal·lacions i l’equipament del centre formatiu. 

 

4.2.3 REDAQUA: Enfortiment de la feina en xarxa, la professionalització i la formació en 

l'àmbit de l'aqüicultura, a través de la innovació i la transferència de coneixement 

Després d'un any intens de treball, el projecte REDAQUA, executat pel consorci format per 

Clúster ACUIPLUS, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat Autònoma de 

Barcelona, la Universitat de Cadis i l'Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de 

Catalunya, arriba a la seva fi amb el compliment dels objectius plantejats. 

REDAQUA naixia al novembre de 2019 amb l'objectiu de reforçar i potenciar el treball en xarxa, 

la transferència d'experiències i la col·laboració entre comunitat científica, centres de formació i 

el sector empresa en matèria de formació, investigació i innovació amb el propòsit de reforçar la 

competitivitat en el sector de l'aqüicultura. 

En el marc del mateix, i en un primer moment, es va dur a terme un estudi diagnòstic de la situació 

actual de la formació i perfils professionals demandats a través d'un procés consultiu a empreses 

de el sector i organitzacions professionals per analitzar el desajust existent i les necessitats en 

formació. Aquesta anàlisi va completar amb l'organització de tallers de treball sectorials per 

conèixer les diferents realitats a les quals s'enfronta el sector orientat a peixos marins, peixos 

continentals, algues i bivalves, i també en l'àmbit de la aquariologia. 

Un dels punts forts de el projecte ha estat la creació d'una Xarxa de Formació i R+D+I, de la qual 

a dia d'avui formen part 20 entitats de referència de l'àmbit formatiu-investigador de el sector 

aqüícola espanyol, i que està oberta a la inclusió de noves entitats i representants de la indústria 

per seguir treballant en les línies de treball iniciades. 

Aquesta xarxa actua, a més, com a articulador de l'Observatori REDAQUA, ecosistema creat 

com a resultat final de el projecte, i des del qual es promourà la realització de noves iniciatives 

dirigides a el reforç de la formació i professionalització, així com a el seguiment de les oportunitats 

de finançament en aquest àmbit. Des de l'observatori també es treballarà en la mediació laboral 

afavorint el contacte entre professionals i les persones en recerca de feina a través d'una borsa 

virtual que recollirà les oportunitats d'ocupació i formació vinculades a el sector aqüícola. 
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S'ha constituït una unitat de treball des de la qual articular i treballar en xarxa en línies 

específiques amb les que enfortir la formació i professionalització de el sector aqüícola nacional 

apostant per les noves tecnologies i la incorporació de noves metodologies innovadores , a través 

de les quals promoure l'adquisició de competències transversals i una formació inter, multi i 

transdisciplinar. Els objectius plantejats s'han complert més que satisfactòriament, des de la 

Xarxa es continuarà treballant en les línies creades "alimentant els continguts de l'observatori i 

sempre a fi de reforçar la competitivitat de el sector des de la base d'una formació sòlida i de 

qualitat”. 

Jornades i Seminaris Formatius 

En el marc de l'REDAQUA s'han celebrat diverses jornades virtuals amb el propòsit de promoure 

la trobada entre l'àmbit formatiu i empresarial i treballar de forma conjunta en la identificació de 

les necessitats i accions a desenvolupar, com ara el reforç de les competències transversals de 

l'alumnat , la utilització d'eines i metodologies alternatives de formació i especialment una major 

implicació de el sector empresarial, ja sigui a través de pràctiques, la possibilitat de realització de 

treballs d'investigació o en la pròpia docència. 

Es van celebrar també diferents seminaris formatius en modalitat online en els quals es van 

abordar temàtiques d'actualitat en l'àmbit d'actuació de REDAQUA, com poden ser la 

implementació de noves tecnologies en la cadena de valor (com ara Blockchain, big data i 

intel·ligència artificial), la gestió sostenible, o el desenvolupament d'altres tecnologies 

innovadores amb la finalitat d'apropar als alumnes i futurs professionals els temes que preocupen 

al sector i que es contemplen com clares oportunitats de desenvolupament i creixement. Es va 

celebrar també una sessió específica orientada a la promoció de l'emprenedoria. 

Per a la realització d'aquests seminaris es va comptar amb la col·laboració de nombroses entitats 

de referència. Entre elles, la Universitat de Cantàbria, la Universitat de Vigo, la Universitat 

Politècnica de València, l'Aquàrium de Barcelona, el Centre Tecnològic d'Acuicultura d'Andalusia 

(Ctaqua), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Centre de Recerca en 

tecnologies Marines, AZTI-Tecnalia o Wordline, així com la participació d'empreses de el sector 

com AiguaNaturadels Ports, Aquaponics Costa del Sol, Tilapez des de Colòmbia, Llavors del 

Cantàbric, Addapta Trace Technologies, Smalletec o Zoomare, els qui van transmetre la seva 

experiència des de la cadena de valor. 

Totes aquestes iniciatives estaran a disposició dels interessats a la plataforma formativa 

SmartWater Academy, emprada per al desenvolupament dels seminaris 

(https://www.smartwateracademy.com/). 

https://www.smartwateracademy.com/
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El projecte REDAQUA ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri 

per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Programa plenamar, cofinançat 

pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). 

 

 

 

4.2.4 Experiència preliminar per a l’obtenció de “soft-shell” de cranc blau  

Projecte amb el Grup empresarial Lee's Food Iberica S.L. (Oriental Market) el qual està 

especialitzat en la importació de productes orientals a Espanya, Portugal i Andorra procedents 

de més de 14 països asiàtics. Destaca per ser el nº 1 en importació de més de 5.000 referències 

de productes d'alimentació i compta amb més de 5.000 clients i proveïdors. Actualment disposa 

de dos centres de distribució i emmagatzematge, un a Madrid i un altre a Barcelona. 

 

Degut al context de pandèmia actual no s’ha pogut desenvolupar tal com s’havia planificat.  
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Però si s’ha avançat en la recopilació de la informació, planificació i disseny de les experiències. 

La previsió és que pugui ser un projecte inclòs al Programa InnovaFP de la DGFP.  

 

4.2.5 Intermas Aquaculture S.A. “Productes Biocompostables utilitzats en el cultiu de 

mol·luscs bivalves al Delta de l’Ebre”.  

Projecte englobat en el programa InnovaFP de la DGFP. S’han complert els objectius anuals 

marcats amb l’alumnat i amb l’empresa col·laboradora. Els resultats estan recollits al TRELLO 

del centre on interactuen alumnat, professorat i coordinador de l’empresa.  

 

 
 

 
 

El projecte s’executarà un curs més com a mínim per tal d’avaluar amb significança les proves 

actuals. 
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4.2.6 Centre de Recursos Aqüícoles Vius de Catalunya (CRAVC) 

Ser referents i cercar la màxima excel·lència, són indivisibles de la innovació pedagògica. Per 

això, des de l’IEPAAC, durant els propers anys es crearà el Centre de Recursos Aqüícoles Vius 

de Catalunya (CRAVC), amb l’objectiu de proporcionar a tots els centres educatius de Catalunya 

una sèrie de recursos pedagògics “vius” relacionats amb les espècies aqüícoles marines i d’aigua 

dolça dels nostres mars, oceans i rius, per tal que els puguin incorporar al currículum educatiu i 

permetre disposar al professorat d’eines pràctiques i vivencials per a motivar l’aprenentatge 

competencial de l’alumnat de les diferents etapes educatives. 

 

A continuació es valorarà les actuacions fetes durant el curs 2020 – 2021 respecte als 2 projectes 

del CRAVC, següents: 

 

Aquaponia a les aules 

Aquest curs s’ha prioritzat en el desenvolupament del projecte de caixes aqüícoles, per la qual 

cosa des de l’inici del curs 21-22 es començarà a planificar el projecte d’aquaponia a les aules 

vinculat al projecte openspaces i als Mòduls Professionals de Síntesi al CFGM de Cultius 

Aqüícoles i als Mòduls Professionals de Projecte dels CFGS d’Aqüicultura i d’Educació i Control 

Ambiental.  

 

Caixes Aqüícoles 

Aquest curs no s’ha pogut realitzar cap fitxa d’activitat, però s’ha avançat amb la planificació del 

projecte, a diferència del projecte d’aquaponia a les aules. 

La planificació s’ha fet en 4 fases de la manera següent: 

Fase 1 – Introducció de l’experiència: Repte dirigit. 

Fase 2 – Preparació del material i aportació de informació addicional.  

Fase 3 – Intercanvi d’informació i desenvolupament de les fitxes. 

Fase 4 – Comunicació.  
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La integració pedagògica, com a principi pedagògic del PEC, es durà a terme mitjançant el 

desenvolupament dels 2 projectes esmentats del CRAVC. Això es farà a partir del curs 21-22, a 

través de projectes cooperatius entre l’alumnat de diferents nivells (CFGM i CFGS) i especialitats 

(Aqüicultura i Gestió Ambiental), millorant el treball en equip, el diàleg i l'aprendre dels altres i 

amb els altres. 

 

Com a indicadors d’impacte, a més del nombre de fitxes d’activitat realitzades durant el curs, 

també es considerarà les sinergies creades amb els centres educatius de secundària i/o primària 

i els efectes positius que té sobre l’alumnat.   

 

Qüestions a valorar i millorar:  

 

1. A curt i mig termini Aquariologia (amb 1 mòdul professional específic per a cadascú dels CCFF 

de l’àrea professional d’aqüicultura) i el CFGS d’Educació i Control Ambiental podrien iniciar-se 

o desenvolupar més projectes de innovació.   

 

Actualment el subsector de l’aquariologia és un dels més demandats en ofertes de treball per a 

l’alumnat de l’IEPAAC (dades internes de la borsa de treball del centre). Es disposen d’unes 

noves instal·lacions molt ben dotades tecnològicament (equips i materials).  

Aquest context, ha de permetre potenciar la innovació en l’aquariologia (dur a terme projectes 

d’innovació al centre), per tal de millorar la inserció laboral de l’alumnat, permetre un know-how 

al professorat que ha de reflectir-se en la impartició de cursos especialitzats (formació contínua) 

i per enfortir les aliances entre sector empresarial i centre d’FP per tal de intentar millorar la seva 

competitivitat empresarial. 

En relació al CFGS d’Educació i Control Ambiental, l’alumnat ha col·laborat aquest curs 20-21 

amb l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita en el projecte “LIFE_PINNARCA – PROTECTION AND 

RESTORATION OF PINNA NOBILIS POPULATIONS AS A RESPONSE TO THE 

CATASTROPHIC PANDEMIC STARTED IN 2016”. L’alumnat i professorat ha participat 

activament en el projecte mitjançant accions de control ambiental com el cens de Pinna a les 

badies del Delta de l’Ebre i activitats d’educació ambiental com “El viatge de la perla” al Museu 

del Mar de Sant Carles de la Ràpita. 

Amb aquestes accions s’ha contribuït a l’objectiu principal d’aquest projecte, que és evitar 

l’extinció de Pinna nobilis a curt i mitjà termini, així com s’ha sensibilitzat i divulgat a la societat 

en general de la importància de conservar aquest tresor ecològic del Delta de l’Ebre i de tota la 

conca mediterrània. 
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2. De cara al curs 21-22 es valorarà com una oportunitat d’augmentar quantitativa i 

qualitativament els projectes d’innovació tecnològica i pedagògica, els Mòduls Professionals de 

Projecte en els dos CFGS del centre. En el cas particular del CFGS d’Educació i Control 

Ambiental a tal efecte s’ha planificat curricularment, compactant el MP de Projecte per a realitzar-

ho durant el final del segon trimestre i tot el tercer trimestre.  

 

3. Aquesta comissió és generadora d’idees que podrien tenir molt de recorregut però som 

conscients que el nostre limitant és el temps i s’han de prioritzar esforços per ser el més productiu 

possible amb el que tenim (recursos humans).  

 

4. Respecte als requisits del programa InnovaFP, falta compartir amb altres programes d’Impuls 

FP, la metodologia d’innovació i la responsable de prototipatge, carències degudes a les 

característiques del nostre centre abans esmentades.  

 

4.3 Comissió tècnica d’orientació per la trajectòria formativa i professional (CTOFP) 

 

Englobada a l’àrea funcional de Serveis d’FP i formació a l’empresa. 

És l’òrgan permanent, encarregat de desenvolupar les accions d’orientació acadèmica i 

professional del centre. 

 

La comissió té les següents funcions: 

 

a) Coordinar les accions estratègiques d’orientació acadèmica i professional determinades al Pla 

General Anual de Centre.  

b) Proposar accions de millora contínua en el Pla d’Orientació i Acció Tutorial.   

c) Proposar noves accions / metodologies d’orientació formativa i professional, per a poder ser 

incloses en la gestió estratègica del centre. 
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Ha destacar les accions següents:  

 

 

Tot i que per diverses qüestions no s’ha pogut desenvolupar un seguiment normal en el Pla 

d’Acció Tutorial, s’han realitzat diverses reunions amb diferents entitats (Montsià Jove) que ens 

ofereixen activitats per desenvolupar durant les tutories amb el nostre alumnat i ha sorgit la 

proposta de fer un Networking amb empreses del sector perquè el nostre alumnat (AQ2, CA2), 

pugui conèixer el perfil i les empreses del territori puguin conèixer el perfil professional del nostre 

alumnat. Està planificat a finals del 3er trimestre.  

 

Qüestions a valorar i millorar:  

 

- Al principi de cada curs es tindran programades per trimestres les activitats tant d’acció 

tutorial que es relacionaran amb les del IPOP cosa que aquest curs no es va dur a terme 

per la situació de nou centre i la nova creació del POAT com a IEPAAC. 

- Es faran un mínim de reunions trimestrals amb els tutors i els membres que vulguin participar 

a la comissió. 

- Es crearà una unitat compartida al drive (TUTORES I TUTORS) on hi haurà tot el material 

necessari per al bon desenvolupament de les tutories i de la confecció del IPOP: 

- Material tutories. 

- Planificador activitats tutoria-IPOP. 

- Fitxa model activitats.  

- Formularis avaluació i co-avaluació tutories-activitats. 

- Model IPOP (Google Sites). 

- Al inici de cada curs la comissió es reunirà per reprogramar activitats i contactar amb 

diferents entitats per buscar-ne de noves. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de reunions de treball (actes) de la Comissió Tècnica 1 

Nombre de reunions de treball de Programes de la DGFP associats a la comissió  No participa 
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5. Serveis d’FP de la DGFP del Departament d’Educació 

 

5.1 FP DUAL 

 
El Projecte de Dual en el CFGS d’ECA al IEPAAC durant el curs 2020-2021, s’ha desenvolupat 

en relació a les dades i els esdeveniments que s’especifiquen a continuació: 

 

Convenis de Dual signats durant el curs 20-21: 

Conveni amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita: signat el dia 11 de març de 2021. 

Conveni amb la Fundació Plegadis de Sant Carles de la Ràpita: signat el dia 19 de gener de 

2021. 

 

Convenis de Dual no renovats i motiu de la no renovació durant el curs 20-21, vers el curs 

anterior: 

Conveni amb l’Ajuntament d’Alcanar: el conveni no s’ha pogut renovar ja que el consistori no 

disposa de partida pressupostaria per cobrir la despesa que suposo tenir un alumne en formació 

Dual. 

Conveni amb l’empresa Delthíbera de Sant Carles de la Ràpita: el conveni no s’ha pogut renovar 

ja que l’empresa en qüestió ha cessat després dels estralls causats per la pandèmia del covid-

19. 

 

Alumnes del CFGS en Educació i Control Ambiental. 

Un alumne de primer curs d’ECA ha iniciat el període corresponent a les 944 hores remunerades 

en modalitat beca a la Fundació Plegadís. 

 

Propostes de millora de cara al curs vinent:  

De cara al proper curs, com a millora, es proposa ampliar la cartera d’empreses i entitats on 

poder desenvolupar la formació Dual. Algunes de les possibles col·laboracions són les següents: 

• Ajuntaments d’Alcanar, Tortosa, Vinaròs, Benicarló i Ampolla.  

• Ajuntament d’Amposta: s’ha enviat proposta a regidora d’educació i de polítiques ambientals. 

• Ajuntament de Deltebre: s’ha contactat en anys anteriors. 

• Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE): el director del COPATE 

va visitar el centre i se li va exposar el projecte de dual. 

• Museu de les Terres de l’Ebre, Delthibera i CEMEX. 

• Nòmada Viatges – L’Escola del Parc: aquest curs han tingut dos alumnes amb pràctiques. 
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5.2 Servei d’Assessorament i Reconeixement Professional 

 

Durant aquest curs escolar s’ha fet l’assessorament i reconeixement de quatre persones, les 

quals s’han distribuït de la següent forma entre els cicles i places ofertes: 

 

• CFGM Cultius Aqüícoles: 1 persona (2 places ofertes)  

• CFGS Aqüicultura: 0 persones (2 places ofertes) 

• CFGS Educació i Control Ambiental: 3 persones (2 places ofertes) 

 

És destacable el fet que en el cicle d’Educació i Control Ambiental s’hagi hagut d’ampliar l’oferta 

a causa de la demanda que hi ha hagut. A més també que tothom que ha demanat el servei 

d’assessorament ha fet immediatament després el de reconeixement. 

Les enquestes de valoració del servei a les persones usuàries ens mostren que són treballadors 

en actiu (amb contracte o autònoms), amb dominància del gènere masculí (75%) i amb una 

majoria que acompleix els requisits d’accés al cicle (75%). La valoració del servei ha estat bona 

o molt bona (4-5/5) per a tots els ítems qüestionats, tant per al servei d’assessorament com per 

al de reconeixement. Els comentaris també han estat molt positius i els usuaris han valorat 

sobretot la flexibilitat del servei, adaptant-nos a les seves circumstàncies laborals i personals. 

Totes les persones que han fet ús del servei d’assessorament i reconeixement, s’han matriculat 

posteriorment al cicle per al qual es presentaven en el nostre centre, el IEPAAC. Això  és 

destacable si tenim en compte que la meitat dels usuaris (2) són de fora de les Terres de l’Ebre. 

 

5.3 Empresa FP 

 

L’IEPAAC ha estat en el programa Empresa-FP en els últims 3 anys en les fases de major 

nivell segons la catalogació de la DGFP. Som centre referent en les accions relacionades amb  

l’Empresa – Centre FP.  
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Aquest curs 20-21 s’han dut a terme els objectius següents:  

Objectiu 1: Creació d’un consell assessor d’empresa al centre. 

A nivell de centre s’han constituït les bases del consell d’empresa, inicialment per a l’àrea 

professional d’aqüicultura, per tal de ser operatiu en base a tot el treball realitzat amb el projecte 

REDAQUA i conjuntament amb l’establiment de la Política d’Aliances Estratègiques de l’IEPAAC. 

Objectiu 2: Avaluar la necessitat d’una associació d’ex-alumnat per al centre. 

S’ha dut a terme un anàlisi contextualitzat de les necessitats del centre: tipologia i procedència 

de l’alumnat. S’ha conclòs que per ara no és prioritari la creació d’una associació d’ex-alumes ja 

que al ser un centre petit, ja tenim vies de contacte amb l’ex-alumnat via borsa de treball i7o 

xarxes socials del centre.  

Objectiu 3: Realització d’una infografia de les bones pràctiques del centre. 

Des de la Xarxa d’Empresa-FP s’ha considerat a l’IEPAAC, juntament amb l’ILERNA de Lleida, 

centres referents en bones pràctiques en innovació i per aquest motiu s’ha demanat fer una 

infografia d’un cas d’èxit del programa InnovaFP. En aquest cas exposat s’ha de destacar que 

l’IEPAAC ha participat en un programa LIFE de la UE i ha treballat en Xarxa amb el sector 

productiu i entitats del territori. S’ha fet un estudi de viabilitat productiva i econòmica per a poder 

crear al territori un tipus d’empresa (“hatchery” d’ostra) la qual és necessària per al sector 

territorial i per a l’adaptació al canvi climàtic del sector aqüícola. 

 

 

El centre d FP participa al programa de la  E 

LIFE  Clinomics  Acció C 

Es detecta l absència d una tipologia d empresa

                   necess riaper al sectoraq  cola

territorial, des d un punt de vista socioeconòmic i

sostenible adaptacióal canvi clim tic .

Mitjançant un proc sde innovació aplicada a la produccióes fa

al centre d FP un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per a la

implementació d aquest tipus d empresa al territori. Els resultats

son transferits al subsector aqüícola territorial. Es poden generar:

 O ES E PRESES   ECESSI A S FOR A I ES

    

       

        

 REBALL E   AR A 

 ERRI ORIAL
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5.4 Innova FP  

 

El programa Innova FP de la DGFP s’implanta paulatinament als centres establint 3 fites que 

ajuden al seu desplegament. Es defineixen 3 estadis, cadascun prepara als centres per assolir 

una d’aquestes fites, definint objectius concrets i facilitant eines per assolir-los, promovent la 

millora constant de la gestió de la innovació, fins arribar a esdevenir centres innovadors: 

 

Novell: El centre participa en el programa. 

Impulsor: El centre desenvolupa accions emmarcades en l’activitat innovadora. 

Dinamitzador: El centre té activitat innovadora i sistematitzada. 

 

L’IEPAAC actualment est  en l’estadi 2 “Impulsor”. Durant el/s proper/s any/s, com a nou 

centre amb l’autonomia que disposem des del curs 20-21 per a planificar estratègicament, 

s’establiran tots els requeriments necessaris (molts d’ells ja es compleixen)  per a assolir el 

màxim nivell del programa “dinamitzador” i ser referents com a centre específic d’FP a nivell 

d’innovació. 

 

Totes les accions dutes a terme durant el curs 20-21, la seva valoració i propostes de millores 

necessàries, han estat exposades a l’apartat 4.2 Comissió tècnica d’innovació tecnològica i 

pedagògica.  

 

5.5 Projecte de Qualitat i Millora Contínua 

 

Totes les accions dutes a terme durant el curs 20-21, la seva valoració i propostes de millores 

necessàries, han estat exposades a l’apartat 4.1 Comissió tècnica de qualitat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 20-21 

Versió: 1 

MA20-21 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA20-21/1 Equip Directiu Claustre Consell Escolar 

Arxiu: MEMÒRIA ANUAL 20-21 - IEPAAC.doc 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 31 de 54 

 

 

6. Inserció Laboral 

 

6.1 Indicadors 

1. Nº d'ofertes laborals: 28 

a. Nº ofertes laborals família seguretat i medi ambient:12 

b. Nº ofertes laborals família maritimopesquera:16 

 

2. Índex inserció laboral 20-21 (borsa de treball) 

a. Inserció laboral Família Maritimopesquera: 71%  

i. Índex d’ocupació al sector: 42% 

b. Inserció laboral Família Seguretat i Medi Ambient: 66.66% 

i. Índex d’ocupació al sector: 16.6% 

 

3. Índex inserció laboral 19-20 (alumnat que ha finalitzat el curs): 27.77% 

a. Inserció laboral Família Maritimopesquera: 24.99% 

i. CFGS d’Aqüicultura: 60% 

ii. CFGM de Cultius Aqüícoles: 0% 

b. Inserció laboral Família Seguretat i Medi Ambient: 33.32% 

 

4. Nº empreses FCT:  

a. Nº empreses Família Maritimopesquera: 46 

i. Noves empreses curs 2020-21: 15 

b. Família Seguretat i Medi Ambient: 20 

i. Noves empreses curs 2020-21: 3 

 

5. Nº empreses FCT-DUAL: 3 

 

6.2 Borsa de Treball 2020 – 2021  

 

Objectiu 

L’objectiu és facilitar la inserció laboral al mercat mitjançant la canalització de totes les ofertes de 

treball que les empreses dels diferents sectors professionals aqüícoles i ambientals, ens fan 

arribar. 
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Accions 2020-2021 

Per tal de poder dur a terme un seguiment acurat, durant el curs 2020-2021 s’han desenvolupat 

les següents accions: 

- Elaboració d’una base de dades de seguiment de les ofertes. 

- Crear una borsa de treball específica relacionada amb la família de seguretat i medi 

ambient. 

- Actualització de la normativa i l’enquesta per formar part de la borsa. 

- Recerca activa a portals de recerca de feina amb una periodicitat bimensual. 

 

6.2.1 Borsa de treball d’Aqüicultura  

 

Actualment hi ha 45 ex-alumnes que formen part de la borsa de treball, el 30% són dones i el 

70% homes. Considerant tots els integrants de la borsa, el 71% està treballant (32 persones) i el 

42% (19 persones) treballa en el sector aqüícola (representen el 59.3% dels que treballen). 

Envers a la inserció laboral per sexes, treballen el 85.7% de les dones i el 64.5% dels homes. 

 

Perfil dels integrants 

Envers el perfil dels integrants, el 50% de les dones treballa i el 36% compagina els estudis amb 

el treball mentre que en els homes, aquest percentatge és del 48 i el 16% respectivament. 

Destaca que un 36% dels homes estudia mentre actualment no hi ha cap dona que només estigui 

estudiant però sí un 14% que ni treballa ni estudia. 
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Estudis dels integrants de la borsa 

Envers els estudis, el 78% dels integrants tenen el CFGS d’Aqüicultura mentre que el 13% tenen 

el CFGM de Cultius Aqüícoles (5 homes i 1 dona). En aquest sentit, tots els homes estaven 

cursant el CFGS d’Aqüicultura. Finalment, el 7% dels integrants de la borsa de treball tenen un 

Grau Universitari.  

Pel que fa als integrant que actualment estan estudiant, tenim 23 persones que suposa un 51% 

dels integrants de la borsa. El 80% són homes i només el 20% són dones. Envers el sexe masculí, 

el 50% estan cursant un CFGS o un Grau Universitari; mentre que en el sexe femení, el 60% 

està cursant un Grau universitari. 

 

 

Inserció laboral 

Pel que fa als integrants que treballen (independentment de que compaginin el treball amb els 

estudis), tenim 32 persones que suposen el 71% dels membres de la borsa. D’aquests, el 32.5% 

són dones i el 62.5% són homes.  

De les 32 persones, el 59.3% està treballant en el sector aqüícola (19 persones) i el 37.5% no 

treball en el sector, si bé els agradaria treballar en el sector d’aqüicultura. 

Dels integrants que treballen en el sector aqüícola, el 42% són dones i el 58% són homes. En 

aquest sentit, la inserció de la dona en el mon laboral es pot considerar elevada. 

 

Tipologia d’empreses 

Pel que fa a la tipologia d’empreses dins del sector aqüícola, el 26% treballen a l’àrea de la 

recerca i investigació i el mateix percentatge en depuradores de mol·luscs. El 21% treballen en 

empreses relacionades amb el cultiu de peixos (principalment instal·lacions d’engreix a terra 

11%) i el 16% treballen en grans aquaris. Pel que fa a la recerca i la investigació, cal esmentar 

que l’espècie dominant és zebra fish (100%) i en menor mesura el Xenopus laevis. 
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Pel que fa a la tipologia d’empresa segons el sexe, hi destaca un percentatge elevat de dones 

que treballen a les depuradores de mol·luscs així com l’absència de dones a les instal·lacions de 

gàbies a mar obert o a les “hatcheries” i “nurseries” de peixos.  

Envers els homes, el percentatge més elevat correspon a empreses de recerca mentre que la 

seva representació en tendes d’aquariologia o empreses de distribució d’ornamentals és absent. 

En aquest sentit, si bé no està reflectit en les enquestes de la borsa de treball, tenim dos homes 

que han realitzat les FCT en tendes d’aquariologia i hi estan treballant. 

 

 

 

6.2.2 Borsa de treball d’Educació i Control Ambiental  

 

Actualment hi ha 12 alumnes que formen part de la borsa de treball, el 58% són dones i el 42% 

homes. Considerant tots els integrants de la borsa, el 66.66% està treballant (8 persones) i el 

16.66% (2 persones) treballa en el sector aqüícola (representen el 25% dels que treballen). 

Envers a la inserció laboral per sexes, treballen el 71% de les dones i el 60% dels homes. 
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Perfil dels integrants 

Envers el perfil dels integrants, el 29% de les dones treballa i el 43% compagina els estudis amb 

el treball mentre que en els homes, aquest percentatge és del 20 i el 40% respectivament. 

Destaca que un 40% dels homes només estudia mentre que aquest percentatge és del 14% per 

a les dones. D’altra banda, hi ha un 14% de dones que ni estudia ni treballa mentre que aquest 

no hi ha cap home en aquesta situació. 

 

 

 

Estudis dels integrants de la borsa 

Envers els estudis, el 83% dels integrants tenen el CFGS d’Educació i Control Ambiental mentre 

que el 16% tenen un Màster o Post Grau.  

Pel que fa als integrant que actualment estan estudiant, tenim 8 persones que suposa un 66.66% 

dels integrants de la borsa; la meitat són homes i l’altra meitat dones.  

 

Inserció laboral i tipologia d’empreses 

Pel que fa als integrants que treballen (independentment de que compaginin el treball amb els 

estudis), tenim 8 persones que suposen el 66.66% dels membres de la borsa. D’aquests, el 

62.5% són dones i el 37.5% són homes.  

De les 8 persones, el 25% està treballant en el sector aqüícola (2 persones) i el 75% no treball 

en el sector. Dels integrants que treballen en el sector aqüícola, tenim 1 representant de cada 

sexe, a més, ambdós treballen en entitats de conservació i Parc Naturals. Aquest fet posa de 

manifest la importància de consolidar la borsa de treball de la família de seguretat i medi ambient 

i la necessitat de diversificació de les ofertes de treball. 
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6.2.3 Seguiment de les ofertes de treball  

 

Resultats globals 

Indicador: número d’ofertes laborals: 28 ofertes 

Durant el curs 2020-2021 s’han rebut 28 ofertes laborals de 23 empreses relacionades amb el 

sector de l’aqüicultura i el sector mediambiental. Anàlisi per sectors: 

 

Educació i control ambiental 

Número d’ofertes laborals: 12 

Número d’alumnes que formen part de la borsa: 11 (5 alumnes realitzen la FCT). 

Número d’empreses: 10 

 

El 45% (5 ofertes) s’han rebut directament per part de l’empresa mentre el 54% (6 ofertes) de les 

ofertes publicades s’han obtingut a partir de la recerca activa a portals d’internet o les xarxes 

socials. 

 

Pel que fa a la tipologia d’ofertes, el 50% (6 ofertes) s’engloben dins de l’àrea de control ambiental 

(tècnics de fauna i inspectors ambientals) i l’altre 50% fa referència a ofertes relacionades amb 

l’educació ambiental (educadors, guies turístics i instructors). 

 

 

 

Pel que fa a la tipologia d’empreses (10 empreses) tenim: 4 associacions ambientals, 1 entitat 

pública (ajuntament) i 5 empreses privades.  
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Envers la relació de les ofertes laboral amb la formació en centres de treball, només el 10% de 

les empreses han tingut alumnes del IEPAAC en pràctiques. Tanmateix, 3 empreses han mostrat 

interès per poder albergar alumnes en pràctiques durant el curs 2021-2022. 

 

Pel que fa a la contractació, tenim constància de 2 empreses que han contractat a l’alumnat del 

IEPAAC. La resta, especialment associacions que operen a escala estatal, no es té constància 

de contractes específics. 

Aqüicultura 

Número d’ofertes laborals: 16 

Número d’alumnes que formen part de la borsa: 45 

Número d’empreses: 14 

 

El 87% (14 ofertes) s’han rebut directament per part de l’empresa, mentre el 13% (2 ofertes) de 

les ofertes publicades s’han obtingut a partir de la recerca activa a portals d’internet o les xarxes 

socials. 

 

Pel que fa a la tipologia d’ofertes, el 37% (6 ofertes) s’engloben dins de l’àrea de mol·luscs (5 

ofertes en depuradores i 1 a les muscleres, relacionada amb el guiatge ambiental), el 31% (5 

ofertes) es relacionen amb instal·lacions de peixos (reproducció (3), engreix a terra (1) engreix a 

mar (1)), el 19% (3 ofertes) provenen de centres d’investigació i el 13% (2 ofertes) es relacionen 

amb l’aquariologia, ja sigui botigues de venda al detall o grans aquaris. 
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Envers la relació de les ofertes laborals amb la formació en centres de treball, el 36% de les 

empreses han tingut alumnes del IEPAAC en pràctiques (6 empreses). Gràcies a la borsa de 

treball, s’han incorporat 3 empreses (21%) per a realitzar la formació en centres de treball durant 

el curs 2020-21 mentre que 2 empreses han mostrat interès per poder albergar alumnes en 

pràctiques durant el curs 2021-2022. 

 

Pel que fa a la recepció d’ofertes, tenim constància de que l’alumnat ha enviat informació al 73% 

de les ofertes laborals (11 ofertes). Envers a la contractació, un mínim del 33% de totes les 

ofertes i el 45% de les ofertes que es té constància que s’han enviat currículums (5 ofertes 

laborals) han contractat a alumnat procedent del IEPAAC. 

 

Les 5 empreses que durant aquest curs han contractat a l’alumnat procedent del IEPAAC 

inclouen 3 muscleres o depuradores de mol·luscs, 1 tenda d’aquariologia i 1 empresa de 

reproducció de peixos ubicada a l’estranger.  

 

Cal esmentar que gràcies a la recerca d’ofertes laborals, actualment hi ha un alumne del IEPAAC 

realitzant les FCT a una de les empreses dedicada a la reproducció de peixos marins i és força 

probable que se li faci una contractació en el futur. D’altra banda, la contractació d’un alumne a 

la tenda d’aquariologia s’ha realitzat posteriorment a la realització de les FCT. Aquest fet posa 

de manifest la importància i la relació de la borsa de treball amb la formació en centres de treball, 

tant per a la millora formativa de l’alumnat com per a l’increment de la inserció laboral. 

 

Accions curs 2021-2022 

Incorporar les 5 empreses que tenen interès en realitzar la formació en centres de treball al llistat 

d’empreses d’FCT. 

 

Tutorització específica intensiva per incorporar alumnat amb un perfil específic per a les 

empreses amb les que no es té cap vincle previ. En aquest sentit, prèviament es determina un 

perfil específic mitjançant el contacte amb l’empresa. 

 

Continuar amb la selecció, basada en les preferències de l’alumnat i les seves capacitats 

tècniques, així com en les peticions de l’empresa de l’alumnat. Aquesta acció s’incorpora 

mitjançant la tutorització individualitzada (IPOP) del tutor de l’alumne, el tutor d’FCT i la 

coordinadora de CCFF. 
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Millores curs 2021-2022 

Incrementar la fidelització de les empreses i millorar el seguiment de la contractació. Es proposa 

incorporar aquest apartat a la Comissió d’empresa i innovació. 

Millorar la fidelització de les empreses 

- Continuar la comunicació activa amb l’empresa, via telefònica, especialment de les 

ofertes on es té constància que han contractat alumnat procedent del IEPAAC. 

Millorar el seguiment de la contractació 

- Realitzar un seguiment individualitzat de les ofertes rebudes i/o detectades.  

- En aquest sentit, el seguiment de les ofertes detectades per xarxes socials i/o portals de 

recerca de feina és difícil ja que no es tracta d’ofertes directes i, en general, són 

empreses o associacions amb les quals no es té una relació prèvia. Tot i això, el contacte 

directe amb l’empresa s’ha mostrat efectiu per tal de poder albergar alumnat en 

pràctiques i d’aquesta manera iniciar vincles estratègics amb l’empresa. 

- Insistir en la incorporació dels centres vinculats al CSIC i realitzar una presentació oficial 

envers els serveix que ofereix el nou IEPAAC al centre CSIC-TORRE DE LA SAL. 

Millora formativa de l’alumnat 

 Incorporar aspectes relacionats amb el cultiu del zebra fish. 

 

6.3 Inserció laboral IEPAAC 2019 -2020  

 

Durant el curs 2019-20 van finalitzar els estudis 19 alumnes (5 alumnes del CFGS d’Aqüicultura, 

8 alumnes del CFGM de Cultius Aqüícoles i 6 alumnes d’Educació i Control Ambiental) i han 

realitzat l’enquesta d’inserció laboral 18 alumnes. D’aquests, el 50% continua estudiant mentre 

que el 22% està buscant feina, el 16.66% està treballant i l’11% estudia i treballa.  

 

De l’alumnat que actualment està estudiant (11 alumnes), el 73% està cursant un CFGS i el 18% 

un CFGM. 

 

Dels alumnes que estan buscant feina (4 alumnes), el 75% (3 alumnes) creuen que el motiu 

principal per no trobar feina és la manca d’ofertes laborals adequades a la seva formació. Tot 

l’alumnat pertany a la família de seguretat i medi ambient, en aquest sentit, durant aquest curs 

s’ha incorporat una borsa de treball específica per a l’alumnat. 
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Envers la tipologia de feina, el 60% de l’alumnat està desenvolupant tasques relacionades amb 

el CCFF que va cursar i el 80% no disposava d’aquesta feina abans de cursar el CCFF. 

Paral·lelament, el 50% de l’alumnat creu que el CCFF cursat li ha facilitat l’obtenció de la feina 

actual. 

 

Envers els canals de recerca de feina, el 20% va trobar la feina mitjançant les FCT, el 40% 

treballa per compte propi i l’altre 40% va trobar la feina mitjançant un amic, conegut o familiar. 

 

6.3.1 Família maritimopesquera  

 

Alumnes enquestats: 12 

Alumnes que han finalitzat el cicle: 13 

 

El 66.66% de l’alumnat continua estudiant mentre que el 16.66% està treballant, el 8.33% estudia 

i treballa i el 8.33% està buscant feina. 

 

CFGS d’Aqüicultura 

Alumnes que han finalitzat el cicle: 5 

Alumnes que han completat l’enquesta: 4 

Per motius de pandèmia mundial, el curs 2019-20 van finalitzar el cicle formatiu 5 alumnes i la 

resta (9 alumnes) tenien pendent realitzar la formació en centres de treball.  

 

El 50% de l’alumnat treballa, el 25% estudia i treballa i el 25% està buscant feina. L’alumnat que 

està buscant feina, considera els motius personals el principal motiu que l’impedeix trobar feina. 

De l’alumnat que treballa, el 33% té una feina relacionada amb els estudis que ha cursat. 

 

CFGM de Cultius Aqüícoles 

Alumnes que han finalitzat el cicle: 8 

Alumnes que han completat l’enquesta: 8 

 

El 88% de l’alumnat que ha finalitzat el cicle continua amb els estudis i el 13% ni estudia ni està 

buscant feina. Envers l’alumnat que estudia, el 86% cursen un cicle formatiu de grau superior i 

el 14% cursen un altre cicle formatiu de grau mitjà. Cal destacar que tot l’alumnat que estudia un 

cicle formatiu de grau superior està cursant el CFGS d’Aqüicultura al mateix centre i per tant el 

grau de fidelització de l’alumnat és força elevat. 
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6.3.2 Família seguretat i medi ambient  

CFGS d’Educació i Control Ambiental 

Alumnes que han finalitzat el cicle: 6 

Alumnes que han completat l’enquesta: 6 

 

El 50% de l’alumnat està buscant feina, el 16.66% continua estudiant, el 16.66% estudia i treballa 

i el 16.66 treballa. Tot l’alumnat que busca feina creu que el motiu principal que l’impedeix trobar 

feina és la falta d’ofertes laborals adequades a la seva formació. Pel que fa a l’alumnat que 

treballa, la feina actual està relacionada amb el CF que va realitzar i considera que el Cicle 

formatiu i ha facilitat l’obtenció d’aquesta feina. 

 

6.4 Formació en Centres de Treball  

 

Durant aquest curs 2020-21 la situació de pandèmia mundial ha fet que moltes de les empreses 

per realitzar les FCT no estiguessin disponibles. Aquest fet ha fet que des del IEPAAC s’hagi 

realitzat una recerca activa de noves empreses que tinguin la disponibilitat d’albergar a l’alumnat 

en pràctiques.  

Família maritimopesquera 

Actualment hi ha homologades 46 empreses 

Envers la nova incorporació d’empreses relacionades amb l’aqüicultura, s’han inclòs 15 noves 

empreses i 16 centres de treball. 

 

Seguidament es mostra el resum de l’alumnat que ha cursat les FCT 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CULTIUS AQÜÍCOLES 

HORES MODUL FCT:350 

TUTOR/A DEL GRUP: Joan Carles Vergara 
     

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 14 HOMES 10 DONES 4 

AL   ES Q E REALI ZA  L’FC  AQUEST CURS 14 HOMES 10 DONES 4 

AL   ES Q E HA  REALI ZA  L’FC  E  C RS A  ERIORS 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 0 HOMES 0 DONES 0 

 O AL D’E E PCIO S: 0 HOMES 0 DONES 0 
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El 100% de l’alumnat obté la qualificació de Apte. El 71% amb una subqualificació de molt bé i el 

29% amb una subqualificació de bé. 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUERIOR D'AQÜICULTURA, 2n curs 

HORES MODUL FCT: 350h 

TUTOR/A DEL GRUP: Frederic Alemany 
     

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 29 HOMES 23 DONES 6 

AL   ES Q E REALI ZE  L’FC  AQ ES  C RS 15 HOMES 13 DONES 2 

AL   ES Q E HA  REALI ZA  L’FC  E  C RS 

ANTERIORS 1 HOMES 1 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 2 HOMES 1 DONES 1 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 2 HOMES 2 DONES 0 

 O AL D’E E PCIO S: 4 HOMES 3 DONES 1 

 

Cal esmentar que 2 alumnes signes la sol·licitud de rebuig voluntari per realitzar les FCT. 

Per al curs 2021-22 hi ha 8 alumnes pendents de realitzar les FCT i 1 alumne que ha d’acabar 

les FCT. 

 

Família seguretat i medi ambient 

Actualment hi ha homologades 20 empreses. 

Envers la nova incorporació d’empreses, s’han inclòs 3 noves empreses. 

 

Seguidament es mostra el resum de l’alumnat que ha cursat les FCT 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUERIOR D'EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL, 1er curs 

HORES MODUL FCT: 416h  

TUTOR/A DEL GRUP: Maria Gil 
     

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 13 HOMES 7 DONES 6 

AL   ES Q E REALI ZA  L’FC  AQ ES  C RS 7 HOMES 3 DONES 4 

AL   ES Q E HA  REALI ZA  L’FC  E  CURS ANTERIORS 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 4 HOMES 3 DONES 1 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 1 HOMES 0 DONES 1 

 O AL D’E E PCIO S: 5 HOMES 3 DONES 2 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 20-21 

Versió: 1 

MA20-21 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA20-21/1 Equip Directiu Claustre Consell Escolar 

Arxiu: MEMÒRIA ANUAL 20-21 - IEPAAC.doc 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 43 de 54 

 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUERIOR D'EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL, 2on curs 

HORES MODUL FCT: 383h 

TUTOR/A DEL GRUP: Maria Gil 
     

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 15 HOMES 11 DONES 4 

AL   ES Q E REALI ZA  L’FC  AQ ES  C RS 6 HOMES 5 DONES 1 

AL   ES Q E HA  REALI ZA  L’FC  E  C RS A  ERIORS 3 HOMES 1 DONES 2 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 5 HOMES 5 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 4 HOMES 3 DONES 1 

 O AL D’E E PCIO S: 9 HOMES 8 DONES 1 

 

 

6.5 Formació per a l’ocupació  

 

Com a nou centre específic d’FP d’àmbit territorial i d’especialització sectorial tenim un ferm 

compromís de formar al llarg de la vida a les persones. La nostra visió de centre és integrar la 

formació inicial i la formació per a l’ocupació i per això hem volgut donar un primer pas i hem 

avançat i preparat per al curs vinent 21-22 poder gestionar i impartir el Certificat de 

Professionalitat de Nivell 1 “MAPU0209. Activitats d’engreix d’espècies aqüícoles (RD 718/2011, 

de 20 de maig)”. 

 

Com a nou centre d’FP, no es va disposar de NIF de centre, necessari per realitzar la sol·licitud 

mitjançant el SOC, fins el 17 de novembre. 

A finals de novembre es va iniciar tota la tramitació d’homologació i de gestió econòmica. 

Finalment l’homologació dels espais es va formalitzar mitjançant la resolució d’homologació el 

25 de març. Cal esmentar que la formalització del conveni per a la cessió dels espais externs 

fora del centre necessaris per a complir amb els requisits del reial decret va fer que s’endarrerís 

tot el procés.  

Paral·lelament, la convocatòria de concurs oposició dels docents que tenien previst impartir el 

curs ocupacional (febrer) va motivar la publicació de dues ofertes de treball que no es van poder 

cobrir per manca de professionals externs que complissin amb els requisits del reial decret 

(experiència professional i docent). L’oferta es va presentar el 10 de març i el 13 d’abril es tramita 

el certificat de manca de candidats per cobrir l’oferta. 

A finals de maig es va sol·licitar el desistiment del certificat de professionalitat per al curs 2020-

21 i es va demanar poder oferir-lo el curs 2021-22 ja que no es podia garantir la finalització del 

curs abans de juliol de 2021. Es preveu realitzar els curs ocupacional durant el curs 2021-22.  
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7. Altres accions realitzades i/o serveis significatius oferts per l’Institut 

 

a) Creació i adaptació de la nova pàgina web de centre. Nova imatge corporativa: Nous temps. 

iepaac.cat 

b) El 2 de març el Parc Natural dels Ports van demanar la participació del IEPAAC a la comissió 

de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible del PN dels Ports. 

La persona responsable d’assistir ha sigut Marta Martínez. Aquest any s’han realitzat quatre 

reunions: tres on s’ha treballat un anàlisis DAFO del Parc Natural i el seu entorn i la última 

on s’han definit els primers passos per definir el la visió estratègica i les accions que es 

desenvoluparan. Els objectius estratègics definits són:  

- Coordinar i reforçar la col·laboració entre els agents implicats en el desenvolupament del 

turisme posant la CETS com element aglutinador, dinamitzador i de participació. 

- Conservar els recursos naturals i promoure una gestió en base al medi natural i la qualitat 

de vida. 

- Millorar la qualitat de l'experiència turística. 

- Promoure el desenvolupament econòmic a partir de la posada en valor i la promoció dels 

recursos locals. 

- Comunicar i difondre el Parc Natural com a destí de turisme sostenible a partir dels valors 

que el fan únic i reforçar els canals de comunicació interns. 

Durant aquestes sessions s’ha valorat positivament el CFGS Educació i Control Ambiental 

com a oportunitat pel bon desenvolupament dels CETS i com a peça clau per la formació 

dels guies de natura, així com millorar la qualitat de l’experiència turística. 

 

c) Durant el curs 20-21 s’ha fet el Conveni de cooperació entre l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i CADEMAR, per ampliar els recursos 

del CFGM de Cultius Aqüícoles, el CFGS d’Aqüicultura, i CFGS d’Educació i Control 

Ambiental, que s'imparteixen a l'institut d’Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de 

Catalunya, de Sant Carles de la Ràpita. 

 

S’ha aconseguit una de les demandes que es va fer al 2019 a la DGFP per a permetre que 

l’alumnat del centre es pugui embarcar per a fer visites / pràctiques a les instal·lacions 

aqüícoles a mar obert que no disposa el centre d’FP (engraellats i long-lines), amb l’objectiu 

de millorar així significativament la seva formació professionalitzadora i augmentar la seva 

inserció laboral en un subsector important a nivell de nombre d’empreses. Aquest conveni 

també a permès habilitar els espais per al Certificat de Professionalitat. 
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d) A inici de curs des de la direcció de l’IEPAAC conjuntament amb la responsable de l’Àrea de 

desenvolupament i innovació curricular del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació 

Professional de la DGFP, s’ha dissenyat i elaborat el nou Programa de Formació i Inserció 

(PFI) “Auxiliar d’activitats aqüícoles”, essent aquesta formació bàsica pionera a l’estat 

espanyol. A partir del curs 21-22 a l’IEPAAC s’oferirà aquest PFI la qual suposarà les 

oportunitats de millorar la inclusió social i la inserció laboral de les persones al territori, poder 

suplir la manca de qualificació professional bàsica en els subsectors aqüícoles del PFI 

(producció, industries alimentàries aqüícoles i cadena de valor), així com, de disposar d’una 

plantilla més amplia al centre amb la possible incorporació de professorat amb l’especialitat 

d’orientació educativa (PSI) necessari al centre d’FP, entre d’altres.  

 

e) Aprovació del projecte Openspaces per part de la subdirecció general de programes i 

projectes de la DGFP, per tal de potenciar la bioeconomia circular amb una dotació de 

10000€ (només 15 instituts a Catalunya han estat triats per a dur a terme un “Openspaces” 

al seu Institut). S’ha fet un nou espai condicionat a tal efecte mitjançant un sistema de cultiu 

aquapònic tal com està explicat (beneficis per a l’alumnat, sector i persones) a l’apartat 4.2.2. 

 

f) Aprovació del projecte Marc Obert per part de la subdirecció general de programes i projectes 

de la DGFP, per a desenvolupar les accions del que serà el nou Centre de Recursos 

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya (CRAVC) on s’engloben els 2 projectes de centre: 

Caixes aqüícoles i Aquaponia a les aules. Hem estat dotats amb 5000€. Totes les dotacions 

de recursos econòmics incidiran molt positivament en la capacitació tècnica de l’alumnat, en 

la seva inserció laboral, en la competitivitat de les empreses i en la formació al llarg de la vida 

de les persones.  

 

g) XIV edició Premis Federico Mayor Zaragoza: Salvem el planeta!, hem estat reconeguts amb 

el 2n premi "Quin tipus de turista vols ser?" i 3r premi "Consum de proximitat" per treballs 

realitzats per l’alumnat del CFGS d’Educació i Control Ambiental. Reconeixement de la feina 

ben feta per l’alumnat i professorat.  
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h) Visita a l’IEPAAC de l’Honorable Conseller d’Educació Josep Bargalló al desembre de 2020. 

Hem pogut ficar en valor l'FP aqüícola i ambiental i, poder compartir projectes i reptes 

comuns de present i de futur.  

 

  

 

i) Xerrades “Sediments al Delta” ha estat una iniciativa del departament docent d’ECA per tal 

que l’alumnat pugui debatre dins de les aules amb els experts convidats i simultàniament per 

les xarxes socials de l’IEPAAC la resta de persones interessades. Es valorà molt 

positivament els debats sobre diferents punts de vista tècnics, científics i educatius sobre la 

problemàtica ambiental dels sediments al Delta de l’Ebre.  

 

 

 

j) Jornada tècnica multisectorial “superpops”. 

Fruit d’un proc s d’innovació interna del centre, amb un producte aq  cola innovador 

a l’engreixar pops fins els 6 - 7 kgs de pes, el passat 17 de maig l’IEPAAC, a través del 

professor Frederic Alemany, va organitzar un acte amb dos empresaris representant als 

productors de mol·luscs (Marisc Cormar SL), dos representants de sector de la 

comercialització majorista i minorista, Peixos Claudio SL, que manufactura i comercialitza 

pop de la zona i Congelats Marc SL, importador de pop. I també com a clients finals, i 

representant a la gastronomia, el cuiner local Albert Guzmán, cuina creativa marinera i de 

proximitat, i Vicent Guimerà, del Restaurant estrella verda i 5 anys consecutius estrella 

Michelin l’Antic Molí. Tots ells van visitar les instal·lacions de l'IEPAAC i van poder veure els 
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pops en viu, descongelats i processats. En aquesta jornada cadascun dels participants va 

realitzar una exposició, donant lloc, posteriorment, a un debat on es van concloure el següent: 

 

Per als cuiners, "tenien una textura diferenciada molt interessant i de gran sabor, 

possiblement millorat per la textura". A el mateix temps, van posar en valor un producte de 

temporada i proximitat. Per la seva banda, als majoristes el producte els va semblar massa 

gran i poc interessant per al seu tipus de client habitual. Per a ells la talla comercial hauria 

d'estar entre 2,5 i 3 kg, i la ració i el format més demandat seria cuit i envasat a el buit amb 

dos o amb tres potes. Finalment, per als productors, i com a conclusió de la jornada, sembla 

que aquests "superpops" de talla tan gran, que no està de forma regular en els mercats, 

"aportaria exclusivitat". 

També es va assenyalar en aquesta trobada que es necessitaria un treball comercial de 

presentació d'aquest producte a l'alta cuina per trobar aquell client que estigués disposat a 

pagar més per tenir alguna cosa que no té la resta. Es va apuntar, així mateix, l'opció 

d'exportar a la recerca de mercat asiàtic elitista. 

 

 

  

 

 

k) Participació Congrés Virtual AIZA. 

El 12 i 13 de maig vam participar en el congrés de l'Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris. 

Després d'haver de anul·lar el congrés de l'any passat previst a Fuerteventura per causa de 

la pandèmia.  http://www.aiza.org.es/congreso-aizavirtual 

El programa es va dividir en quatre grups de treball i es van fer les ponències on-line amb 

tots els socis per després poder debatre en taules rodones. 

Marta Gonzalez Creus com a professora d’aquariologia del IEPAAC va fer la ponència 

“L’aquariologia en la formació professional” on va explicar l’educació reglada per aquesta 

especialitat que s’imparteix al nostre centre des de fa 8 anys. 

 

 

http://www.aiza.org.es/congreso-aizavirtual
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l) Participació amb el DARP “Dossier tècnic dones de mar”. 

A partir de la relació que té el IEPAAC amb “L’Associació de Dones de la Mar” amb 

col·laboracions anteriors per part de la professora Marta González Creus amb la ponència: 

"El perfil professional femení a l'Escola d'Aqüicultura" petit anàlisis sobre el grau de 

matriculació en aquests estudis  en comparació amb els nois i dels tipus d'oficis als que opten 

dins del sector aqüícola les nostres titulades.  

Que es va exposar a les següents jornades: 

- Programa IV Jornada sobre el sector pesquer i aqüícola promogut pel SEPE (Observatori 

de les ocupacions) 

- Jornada sobre “El paper de la dona en la pesca i la aqüicultura en el mediterrani 

occidental” (Fundació Navegació Oceànica de Barcelona.) 

La Sub-direcció General de Política Marítima, Control i Formació del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Ens demana la col·laboració en l’elaboració 

d’un article de caire social que té com a objectiu donar visió a la dona dins del mon de la 

pesca, l’aqüicultura i la nàutica.  

L’IEPAAC col·labora en l’elaboració de la part de la formació reglada i del resum de la seva 

situació actual juntament amb la direcció general de pesca i afers marítims i l’Escola de 

capacitació Nautico pesquera de Catalunya. 

Es preveu que el dossier es publiqui durant l’últim trimestre del 2021. 

 

m) Escoles Verdes. 

En el present  curs escolar s’han realitzat de manera satisfactòria  totes les accions programades: 

• Formació del professorat que forma part de la comissió Escola Verda. 

• Elaboració de la documentació necessària per ser Escola Verda (Diagnosi, PES, Pla d’Acció) 

• Reunions periòdiques la comissió Escola Verda per engegar l’activitat. 

• Reunions periòdiques del comitè Escoles Verdes de La Ràpita. 

• Realització d’activitats al IEPAAC  per la setmana europea de prevenció de residus. 

• Realització d’activitats didàctiques a les escoles de primària per part de l’alumnat d’ECA. 

• Creació i implementació d’activitats didàctiques de l’alumnat d’ECA amb col·laboració 

d’entitats ambientals del territori. 

• Recollida selectiva dels residus de l’escola i quantificació. 

• Creació d’un petit espai enjardinat al pati del centre. 
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En aquest curs ens hem integrat plenament com a centre en el comitè ambiental local d’Escoles 

Verdes de Sant Carles de la Ràpita. Les mesures de prevenció de la Covid han estat un repte en 

algunes accions, així les activitats per a primària no s’han pogut realitzar directament amb 

presència del nostre alumnat, però  ens hem adaptat i hem  concebut un itinerari botànic autoguiat 

per l’espai de la Torreta, que ha realitzat l’alumnat de primària amb el seu professorat, amb l’ajut 

dels materials que els hem facilitat. També hem ampliat algunes accions: durant la setmana de 

prevenció de residus hem començat la participació en el projecte MARNOBA de caracterització 

de residus litorals i també en Calalunya Clean Up Challenge. La recollida selectiva a l’escola ha 

demostrat una forta davallada en la producció de residus, que s’explica per la semipresencialitat 

de bona part de les classes. Hem participat en la trobada de centres d’FP que som Escola Verda.  

 

Per al curs vinent hem de continuar treballant en la millora dels aspectes següents:  

• La implicació de tot el professorat, alumnat i PAS en el funcionament del centre com a Escola 

Verda. Especialment hauríem de treballar en la participació de l’alumnat en la presa de 

decisions sobre aspectes i activitats ambientals. 

• La gestió ambiental del centre, disminuint la quantitat d’energia, aigua i recursos utilitzats, 

així com la producció de residus. 

• També s’haurien de recuperar les activitats ambientals  lúdic–didàctiques que realitzaven tot 

l’alumnat de l’escola de manera conjunta, que tenien una molt bona repercussió en la seva 

formació i sensibilització. Esperem que les circumstàncies ho permetin. 
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8.   Àmbit administratiu i de gestió 

 

Durant el transcurs del curs s'ha formalitzat una licitació i  tres contractes menors. La licitació és 

pel servei de manteniment d’instal·lacions i equipaments de cultiu i producció aqüícola i els 

contractes són pel servei de neteja, per la construcció de les noves infraestructures provisional i 

pel manteniment i material aqüícola. 

 

8.1 Equipaments i infraestructures de centre 

 

Hem pogut millorar molt significativament en quant a recursos, ja que com a nou centre 

l’administració educativa ens ha pogut dotar de la manera següent: 

 

A nivell de digitalització del centre: Amb ordinadors portàtils per a l’alumnat (això ha permès 

aplicar en l’alumnat metodologies d’EA que fins ara no podíem desenvolupar per no disposar de 

maquinari informàtic). A nivell d’aules amb pissarres digitals interactives de 65 polzades (una 

d’elles mòbil). El professorat també ha estat dotat. A nivell de centre, s’ha instal·lat un nou ràdio-

enllaç per tal de cobrir amb total suficiència totes les necessitats de connexió del centre. S’han 

adaptat els dispositius Wifi a la zona humida i a l’exterior (hivernacle). S’espera el curs 21-22 

encara augmentar la potència de la xarxa.   

 

Nou Mobiliari de centre: Hem estat dotats amb 12 taules i cadires d’alumnat, 6 armaris, 1 

arxivador metàl·lic, taulells de suro, 10 cadires per a la sala de professorat, 10 tamborets, etc. 

Per al curs 21-22 ja tenim assignats 10 tamborets amb respatller, 10 cadires de colors amb rodes 

i 3 taules plegables (1.60m x 0.8m) amb rodes.  

 

Noves construccions provisionals: Una aula per a l’alumnat (21 m2) i un petit despatx.  

 

Infraestructura exterior: S’ha realitzat treballs de control de les plantes adventícies de la zona 

enjardinada del centre. I l’alumnat de segon del CFGS d’Educació i Control Ambiental han 

enjardinat una zona amb plantes autòctones. 

 

Hivernacle: S’ha ampliat l’hivernacle amb una aula amb un mòdul aquapònic i que servirà com a 

aula d’emprenedoria i innovació. 
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Qüestions a valorar i millorar: 

 

S’ha de tenir en compte que pel que fa al ràdio-enllaç, la instal·lació no s’ha realitzat 

completament fins al segon trimestre, aquest fet ha repercutit en el bon desenvolupament de les 

classes. A més, actualment no es té la certesa de l’ampliació del senyal wifi a la zona de la nova 

aula provisional i el petit despatx. El següent curs s’ha de treballar per a que en els nous espais 

hi hagi la wifi activada. 

 

El centre segueix disposant de menys aules que grups, es seguirà demanant al departament 

l’ampliació del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 20-21 

Versió: 1 

MA20-21 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA20-21/1 Equip Directiu Claustre Consell Escolar 

Arxiu: MEMÒRIA ANUAL 20-21 - IEPAAC.doc 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 52 de 54 

 

 

9. ANNEXOS 

 

9.1 Establiment  i desplegament de la Pol tica d’Aliances Estratègiques (PAE) 

 

Entenem per aliança estratègica l’acord oficial realitzat entre organitzacions, on es manifesta un 

compromís per a assolir un conjunt d’objectius desitjats per les parts interessades. Els objectius a 

assolir amb l’establiment de les aliances són:  

 

1. Ser referent a Catalunya i a la UE en la Formació Professional del Creixement Blau. 

2. Millorar la competitivitat empresarial a traves de la innovació i transferència del coneixement. 

3. Afavorir l’autoocupació de l’alumnat mitjançant l’emprenedoria. 

4. Augmentar la inserció laboral de les persones mitjançant la formació ocupacional.  

5. Desenvolupar programes formatius (formació contínua) per a treballadors en actiu per reorientar 

les seves capacitats professionals. 

6. Proposar la creació de nous perfils professionals i ocupacions (prospectiva) relacionades amb 

l’economia blava, verda i circular.   

7. Fomentar la diversificació de les activitats econòmiques, relacionades amb l’Economia Blava, 

verda i circular.  

8. Treballar en xarxa per a millorar l'eficiència, en termes d'intercanvi de coneixements.  

 

Des de la direcció de l’IEPAAC, s’establiran inicialment de forma oficial una sèrie d’aliances 

estratègiques amb els sectors següents: 

 

➢ Sector productiu (empresarial): Federacions i/o associacions de pimes, Clústers sectorials i/o 

grans empreses / grups empresarials. 

➢ Sector de recerca científic-tecnològica i innovació: Xarxes de recerca tecnològica i/o centres 

de investigació universitaris.  

➢ Sector institucional i social: Ajuntaments i/o sindicats.  

 

Des de la Comissió tècnica de innovació tecnològica i pedagògica s’ha treballat mitjançant un 

MIRO aspectes de vigilància estratègica, feedback centre-empresa i comunicació externa.  

Des de direcció del centre es concreta el treball inicial amb l’estratègia 2.1 del PdD “Establiment 

i desenvolupament de la PAE”. Es mostra a continuació: 
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1. Identificar les empreses i entitats dels diferents sectors estratègics 

 

 

 

2. Determinar els serveis d’FP i accions a desenvolupar mitjançant 

l’aliança estratègica  

 

3.  Establir oficialment l’aliança estratègica 

 

 

4. Fidelitzar la relació amb les empreses i augmentar les aliances a través 

de la vigilància estratègica 
 

 

5. Augmentar la prestació i la qualitat de serveis d’FP a les empreses 
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9.2 Memòries departaments docents 

 

9.2.1 Departament docent d’Aq icultura 

 

https://docs.google.com/document/d/1SofmfD-DQ74whNOFSHVYqED_TN6KqwSP/edit 

 

9.2.2 Departament docent d’Educació i Control Ambiental  

 

https://docs.google.com/document/d/1beSjLsxX3x-4_Lf1OJ7K-

hk9sRgUnoog/edit#heading=h.gjdgxs 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1SofmfD-DQ74whNOFSHVYqED_TN6KqwSP/edit
https://docs.google.com/document/d/1beSjLsxX3x-4_Lf1OJ7K-hk9sRgUnoog/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1beSjLsxX3x-4_Lf1OJ7K-hk9sRgUnoog/edit#heading=h.gjdgxs

