
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 1 de 75 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA ANUAL DE CENTRE 

2021 – 2022 

 
 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 2 de 75 

 

 

 

 

 

CONTROL DOCUMENT 

 

Llistat de les modificacions 

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació 
Distribució 

01 22/09/2022 Aprovació del document 

Google Drive 

Web centre 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 3 de 75 

 

 

ÍNDEX ........................................................................................................................................... 

 

3 

1.    Introducció ..................................................................................................................................  4 

2.     Compliment dels aspectes generals de centre   .......................................................................... 5 

2.1   Organització funcional ............................................................................................................... 5 

3.      Avaluació i millora dels objectius de la PGA ............................................................................... 7 

4.     Comissions tècniques ................................................................................................................ 13 

4.1   Comissió tècnica de qualitat ....................................................................................................... 13 

4.2   Comissió tècnica de innovació tecnològica i pedagògica ........................................................... 17 

4.3   Comissió tècnica d’orientació per a la trajectòria formativa i professional...................................  36 

5.    Serveis d’FP de la DGFP del Departament d’Educació ............................................................... 39 

5.1  FP DUAL ..................................................................................................................................... 39 

5.2  Servei d’Assessorament i Reconeixement .................................................................................. 39 

5.3  Programa Empresa FP ............................................................................................................... 40 

5.4  Programa Innova FP ................................................................................................................... 41 

5.5  Programa de Qualitat i Millora Contínua ......................................................................................  41 

6.   Inserció Laboral ........................................................................................................................... 42 

6.1 Indicadors .................................................................................................................................... 42 

6.2 Borsa de Treball 2021 – 2022 ...................................................................................................... 42 

6.2.1 Borsa de treball d’Aqüicultura ................................................................................................... 43 

6.2.2 Borsa de treball d’Educació i Control Ambiental ........................................................................ 45 

6.2.3 Seguiment de les ofertes de treball ........................................................................................... 46 

6.3 Inserció Laboral IEPAAC 2020 – 2021 ......................................................................................... 48 

6.3.1 Àrea Professional Aqüicultura .................................................................................................. 48 

6.3.2 Àrea professional Gestió Ambiental .......................................................................................... 49 

6.4 Formació en Centres de Treball ................................................................................................... 41 

6.5 Formació per a l’ocupació ............................................................................................................ 53 

6.6 Accions i Millores curs 2022 – 2023 ............................................................................................. 55 

7.  Política d’Aliances Estratègiques .................................................................................................. 57 

8.   Altres accions realitzades i/o serveis d’FP oferts per l’Institut ....................................................... 59 

9.  Àmbit administratiu i de gestió....................................................................................................... 72 

9.1   Equipaments i infraestructures de centre ................................................................................... 72 

10.   ANNEXOS ................................................................................................................................. 75 

10.1 Memòries departaments docents...............................................................................................  75 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 4 de 75 

 

 

 

1. Introducció   

 

El temps passa massa ràpid i ja hem acabat el curs 2021 – 2022. Com a nou centre d’FP referent 

al territori i al País, continuem creixent, desaprenent i aprenent. Ha estat molt intens, a la vegada 

que apassionant. Amb professionalitat hem anat solucionant aquells entrebancs trobats en 

aquest nou camí. Podem dir amb orgull que aquest curs hem pogut celebrar la primera promoció 

d’alumnat de l’IEPAAC... #somFP #somprofessionals #somsostenibles #somIEPAAC. 

 

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 2021 – 2022 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 2021-2022 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. 
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2. Compliment dels aspectes generals de centre    

 

2.1 Organització funcional  

 

Aquest curs 21-22, s’ha de destacar els aspectes significatius següents: 

- S’ha augmentat l’oferta formativa amb el PFI “Auxiliar d’Activitats Aqüícoles” amb l’objectiu 

de permetre una millor inclusió social i inserció laboral en el territori. Això ha suposat un 

augment de plantilla passant de 10 a 11,67 professors/es. 

- S’ha creat un equip de millora (englobat en el sistema de gestió de qualitat del centre) per tal 

de millorar la promoció del PFI i dels CCFF (augment de matrícula i projecció exterior del 

centre). 

- S’estan elaborant les NOFC i POAT de l’IEPAAC.  

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

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) 
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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). 

 

La Memòria del curs 21 – 22 ha estat aprovada en data 22/09/2022 per unanimitat pel Consell 

Escolar de l’Institut. 
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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. 

 
 

>7.33               
(sobre 10) 

 

 
 

   

 

Tot i que alguns/es professors/es han fet enquestes 

trimestrals per determinar el grau de satisfacció de les 

tutories encara no s’ha estandarditzat. Queda pendent 

pel curs 22-23 introduir-ho dins del SGQ. 

 

 

 

 

% d’alumnes graduats als CFGM 

 
 
 
 
 

>65% 
57%   X 

 

El grup de 2n CA és un grup reduït i amb un percentatge 

elevat d’alumnes matriculats combinant estudis i treball. 

Del total de 7 alumnes matriculats, 4 finalitzen cicle, 

cosa que representa un 57%. Tots i totes promocionen 

al Cicle de Grau Superior d’Aqüicultura. El 43% restant 

que no finalitza el cicle té voluntat d’obtenir la titulació 

per prosseguir amb una altre cicle de Grau Superior 

més adequat a les seves circumstàncies personals i 

projecció professional. 

 

 

 

 

% d’alumnes graduats als CFGS 

 
 
 

 
 

>75% 63,9%   X 

 

Del total de 23 alumnes d’aquest curs 10 alumnes que 

només tenien pendent la FCT l’han finalitzat i 9 

finalitzen el cicle. tenim 5 alumnes que estan realitzant 

les FCT i aquesta no es podrà avaluar fins al 30 de juliol 

si bé tots evolucionen de manera favorable. Es preveu 

que els 5 alumnes finalitzin el cicle formatiu, obtenint un 

total de 14 alumnes que finalitzaran el Cicle. 
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Taxa d’abandonament alumnat CFGM 

 

 

<12% 

 

 

20% 

  X 

 

 

L’abandonament s’ha donat a CA1, d’un total de 15 

alumnes, 3 han abandonat el curs. No ha abandonat 

cap alumne de CA2. 

 

 

 

Taxa d’abandonament alumnat CFGS 

 

 

<5% 10,2%   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. En aquest curs han 

abandonat 2/16 alumnes de AQ1 i cap alumne d’AQ2. 

 

 

1.1.2 Creació del Servei 

d’Informació i Orientació 

Professional  CTOFP 

 

Nombre de persones, empreses i/o institucions, 

informades i/o orientades professionalment 

 
 

>3 
10 X   

 

Com a part de la PAE s’ha pogut difondre les ofertes i 

els programes existents del centre. 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)     

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. 
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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 3 X    

Índex de satisfacció pel servei d’innovació ofert 

a petites empreses i/o institucions. 

 

>7  (sobre 10) 

 

9.00 

 

X 

  Hem estat valorats amb excel·lència.  

Nombre d’assessoraments i reconeixements 

realitzats  

 

>1 

 

3 

 

X 

   

 

Índex satisfacció servei d’AiR professional 

ofert a persones amb experiència professional 

 

>7  (sobre 10) 

 

9.68 

 

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. 

Índex satisfacció de l’alumnat en les empreses 

d’FP Dual 

 

>7  (sobre 10) 

    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 

 
 

>2 

 
 
7 

 
 

X 

 
 
 

 
 
 

S’ha planificat el projecte “Aquaponia a les aules”. S’ha 

iniciat amb èxit el projecte “Caixes Aqüícoles” amb 

l’elaboració de les primeres fitxes d’activitat i amb un 

curs de formació d’ABP participant el 70% del claustre. 

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 

Q3 

 

X 

  S’assoleixen els objectius marcat a la Xarxa Q2 i a més  

la coordinació de la Xarxa considera referents les 

bones pràctiques de l’IEPAAC en quan al manual de 

serveis i al seu organigrama funcional. S’ha dut a terme 

la primera preauditoria de centre.  
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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 

 
 
 
 
 
 
 

>1 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
X 

   

S’ha començat a desplegar la Política d’Aliances Estratègiques de l’IEPAAC.  

S’han dut a terme fins a 9 reunions de treball amb els sectors empresarials, de recerca 

tecnològica i/o socials següents: 

 

Ajuntament d’Amposta. Aquàrium de Barcelona. Aquàrium de Palma. Universitat 

Autònoma Barcelona (Facultat de Vetrinària). Morenot Aquaculture (Delta Aquaredes 

S.L.), Balfegó S.L., Viu Natura S.L, Marisc Mediterrani, S.L. Fepromodel / Copate.  

 

Fruit d’aquestes reunions estratègiques s’han pogut establir una sèrie d’acords que estan 

descrits al punt 9 de la memòria.  

 

 

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 partir de la vigilància estratègica de centre (radars), s’ha detectat l’especialització de 

guia en turisme aqüícola mitjançant el coneixement de diferents unitats formatives de 

les àrees professionals d’Aqüicultura i Gestió Ambiental (CFGS d’Educació i Control 

Ambiental).  
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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 

 

 

S’ha aprovat en claustre (21/06/2022) el pla de comunicació interna del centre. A partir 

d’aquí falta per elaborar i consensuar el pla general de comunicació del centre on 

s’inclouran també la comunicació corporativa, externa, relacions públiques i comunicació 

de crisi. Es durà a terme a l’inici del curs 22-23.  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

>100% 

 

 

 

 

 

 

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. Durant 

aquest curs 21-22 s’ha augmentat la difusió personalitzada a empreses, centres de 

recerca i agents socials. La resta d’empreses han estat informades a través de correus 

electrònics. 

Índex d’impacte social 

en mitjans de 

comunicació: Nº 

notícies 

publicades/entrevista 

 

 

>5 

 

 

>100 

 

 

X 

  Les principals xarxes socials del centre (twitter i instagram) han augmentat el nombre de 

seguidors. S’ha publicat de forma contínua totes les notícies d’interès del centre a les 

nostres a les XXSS. També s’han fet i publicat notícies / promoció a premsa i ràdio local i 

web especialitzades en aqüicultura i educació ambiental. El Director del centre ha fet una 

entrevista a Imagina Ràdio. 

Índex de projecció 

exterior: Nº de fires / 

esdeveniments d’FP 

 

>1 

 

7 

 

X 

  S’ha participat en les fires següents: Fòrum Jove d’Amposta, Fira Formativa de Benicarló 

i Fira de l’Ocupació a La Ràpita. S’ha dut a terme un Networking empresarial, la setmana 

de l’emprenedoria i a més s’han organitzat les jornades del dia de l’aqüicultura i educació 

ambiental.  

Índex d’alumnat 

matriculat al CFGS 

d’ECA 

>10 13 X   Es pretén fer un networking empresarial sobre turisme ecològic / turisme de natura, per 

tal de donar més visibilitat dels nostres estudis professionals de l’àrea de gestió 

ambiental al sector empresarial i al territori.   
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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 

 
 

  
 

X 

 La documentació relativa al nucli zoològic esta quasi acabada. 

S’espera poder resoldre els últims tràmits administratius i poder 

acreditar el nucli zoològic el primer trimestre del curs  22 - 23.  

3.1.2 Venda de productes 

i serveis elaborats a partir 

dels CCFF  

Índex de venda de 

productes i/o serveis a 

partir de les activitats d’E/A  

 

>1 

    
X 

 

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 

  

No s’ha pogut dur a terme la redacció del pla. Canvi de secretari 

per baixa laboral i augment de feina per a dur a terme les tasques 

d’auxiliar administratiu/va des de secretaria del centre.  

 

 

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 

  

No s’ha pogut dur a terme la redacció del pla. Canvi de secretari 

per baixa laboral i augment de feina per a dur a terme les tasques 

d’auxiliar administratiu/va des de secretaria del centre.  
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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 Q2 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 22-23 l’IEPAAC passarà a la 

Xarxa Q3. 

 

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 10 

Nombre de reunions de treball de la Xarxa Q1 del PQiMC de la DGFP  8 
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S’han definit i caracteritzat 3 processos i s’ha fet el seu corresponent anàlisi de risc. 

S’ha elaborat el manual de serveis de l’IEPAAC  en un format innovador d’infografia amb 8 fitxes 

de processos vinculades. Es contempla implementar-lo al proper curs 22-23. 

 

• Acollida alumnat. 

• Acollida professorat. 

• Activitat a l’aula. 

• Seguiment faltes alumnat. 

• Seguiment de l’avaluació l’alumnat. 

• Procediment d’avaluació i qualificació. 

• Actuació en cas d’accident. 

• Absència de professorat. 

 

S’ha dut a terme la caracterització de 6 indicadors a la plataforma EPIQ: 

 

• Abandonament. 

• Grau de compliment de la programació en relació a les hores/curs. 

• Alumnes que es graduen. 

• Grau de satisfacció global amb el centre per part de l’alumnat. 

• Inserció laboral de l’alumat. 

• Grau de satisfacció global del professorat amb el centre. 

 

S’han realitzat dos xerrades informatives a tot el professorat per donar a conèixer el nou sistema 

de gestió de qualitat. 

 

S’ha realitzat una preauditoria que s’oferia de forma voluntària als participants en la xarxa Q2 

(2/06/22) i hem obtingut un resultat satisfactori i molt encoratjador per a l’assoliment de la 

certificació. El resultat d’aquesta va ser l’informe de preauditoria que s’annexa a continuació 

mitjançant l’enllaç: 

 

https://docs.google.com/document/d/1E2YWOYOVCm9QLPaBf_qwZOLUWwsD8a4b/edit?usp=

sharing&ouid=117801459612830151309&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1E2YWOYOVCm9QLPaBf_qwZOLUWwsD8a4b/edit?usp=sharing&ouid=117801459612830151309&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1E2YWOYOVCm9QLPaBf_qwZOLUWwsD8a4b/edit?usp=sharing&ouid=117801459612830151309&rtpof=true&sd=true
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RESULTATS CONCRETS ASSOLITS AL IEPAAC. 

 

OBJECTIUS XARXES Q2 RESULTATS ASSOLITS AL CENTRE 

1. Implantar els manuals de servei 

d’ensenyament/aprenentatge. 

Està en elaboració ja que es tracta d’un nou model d’eina fàcil i intuïtiva que fa servir 

la infografia vinculada amb enllaços als diferents documents i registres. Al estar 

creant paral·lelament tot el sistema de gestió documental (unitat compartida del drive) 

hem presentat un retard en la implantació.  

 

2. Documentar la resta del sistema de gestió de la 

qualitat (informació documentada, manual de 

procediments, manual de processos, manual 

d’indicadors, ...).   

La coordinadora de qualitat s’ha format en l’eina de gestió d’indicadors EPIQ. A 

més  

• S’està elaborant el pla d’enquestes. 

• S’ha elaborat el registre per recollir dades vinculades a l’alumnat en 

format FITXA DE L’ALUMNAT. 

• S’han definit 3 processos amb el seu corresponent anàlisi de risc. 

• S’està creant una unitat compartida al Drive per realitzar la gestió 

documental del IEPAAC. 

 

3. Planificar i iniciar la realització d’auditories 

internes de l’estratègia i el servei 

d’Ensenyament /Aprenentatge. Endegar les 

corresponents accions correctives i de millora 

com a resultats de l’informe d’auditoria 

corresponent. 

• La coordinadora de qualitat ha assistit com a oient a 2 auditories: 

auditoria interna de l’Institut de Gurb (7/03/22) i una pre-auditoria a 

l’Institut  Centre d’Esports de Muntanya del Pallars (26/05/22). 

• Hem realitzat una pre-auditoria (2/06/22) vinculada als processos C2, E2 i 

E1. El resultat de l’informe obtingut s’ha analitzat mitjançant la revisió per 

direcció i s’han descrit les accions correctives i de millora i la temporalitat 

de realització d’aquestes. 

 

4. 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 direcció. 

Degut a que som un centre petit (11,65 professors de plantilla) només hem creat un 

equip de millora anomenat “PROMOCIÓ AL IEPAAC”.  

 

S’han realitzat tres jornades de formació per informar, iniciar i vincular al claustre en 

l’eina la millora contínua. S’han convocat en format claustre: 

• Qualitat a l’IEPAAC (data 6/04/22). 

• Preparem la pre-auditoria (data 27/05/22). 

A més s’ha realitzat una reunió de la comissió en la que es va convocar a la cap 

d’estudis i a la coordinadora d’FP per revisar l’informe d’avaluació de la preauditoria 

i corregir les NC descrites. (ARQ10_15_06_2022). 

 

S’ha realitzat la revisió per direcció i s’han descrit les propostes de millora a realitzar 

al curs vinent.  

 

S’han creat diverses bases de dades de registre per recollir informació: 

1.- Recull propostes de millora i NC (No conformitats) 

2.- S’ha elaborat una base de dades registre per recollir els projectes-reptes realitzats 

als diferents mòduls professionals i portar el seguiment des de la comissió 

d’Innovació. 

3.-Registre seguiment indicador E1. 

4.-Registre seguiment de les programacions. 

5.- Checklist planificació final de curs claustre i equip directiu. (E1. Estratègia i 

organització funcional). 

6.-Formulari continuïtat alumnat (C1.Gestió administrativa). 

7.- Formulari fitxa alumnat. (C1-2) 

 

5. Intercanviar i compartir experiències entre els 

centres de la xarxa. 

Gràcies a la xarxa Q2 hem pogut compartir experiències amb els nostres companys. 

Concretament el manual de serveis, la memòria anual, PdD, etc.  
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VALORACIÓ DEL CENTRE 

 

El centre ha anat incorporant el nou sistema de gestió per processos d’una forma global,  ja que 

en termes de funcionament, el IEPAAC, ja treballava d’aquesta forma quan era un departament 

docent. La dificultat ha esdevingut alhora d’aplicar la nostra forma de treballar a un SGQ 

estandarditzat, ja que hi ha molts documents i registres, que s’han de tenir, que ni tan sols sabíem 

que s’havien d’implementar, com per exemple la memòria per departaments docent.  

De totes formes, des de la comissió observem una bona acollida en per part del professorat i 

PAS i pensem que és qüestió de donar una mica més de temps per anar implementant el sistema 

de gestió de forma optimitzada.  

D’altra banda, aquest curs estem redefinint els indicadors a enregistrar per al sistema de gestió 

per als pròxims anys. Malgrat que el curs passat es va fer una tasca d’organització i descripció 

dels indicadors de Centre, mitjançant la valoració, aquest any s’ha de modificar ja que el 

Departament ha  creat uns nous indicadors vinculats específicament a l’FP que pretenem incloure 

als indicadors del SGQ que estem implementant. Per això s’està redefinint els indicadors actuals 

i valorant quins dels nous indicadors podran ser d’utilitat als nostres processos. Malgrat tot, 

pensem que han de donar una informació complementària real sense suposar realitzar una esforç 

extraordinari.  

Hem començat a portar el seguiment d’aquest mitjançant l’eina informàtica EPIQ  i pensem que 

acabarem de definir tots els indicadors a enregistrar per al curs vinent.  

 

QÜESTIONS A VALORAR I MILLORAR 

 

•  S’ha de seguir realitzant formació al professorat per donar a conèixer el funcionament, registres 

i documents estandarditzats elaborats per implementar el SGQ. 

•  Es proposa realitzar tallers breus per fer partícip al professorat dels procediments vinculats als 

processos i fer sessions de pluja d’idees relacionades en les innovacions a implementar referents 

al sistema de gestió de qualitat. 

•   Per al curs vinent s’han de descriure i caracteritzar 6 dels 9 processos que tenim definits al 

IEPAAC. 

•  Hem millorat tal i com ens vam proposar el curs passat la Gestió́ Documental de centre. 

•  També s’ha elaborat el Pla de Comunicació́ per a la millora de la comunicació́ interna de centre.  

•  S’ha definit un Pla d’enquestes però s’ha de redissenyar els formularis per què donin resposta 

als indicadors. 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 17 de 75 

 

 

4.2 Comissió tècnica de innovació tecnològica i pedagògica (CTITP)  

4.2.1 Indicadors 

1. Nombre de reunions de treball (actes) de la Comissió Tècnica: 18 

2. Nombre de reunions de treball del Programa InnovaFP de la DGFP: 8 

3. Nombre de projectes i reptes InnovaFP: 4 

 

4.2.2 Comissió tècnica de innovació tecnològica i pedagògica (CTITP) 

 

Funcions i membres 

 

La Comissió ha estat composada pel director, la coordinadora de innova FP i la coordinadora de 

Qualitat. En aquest sentit, cal remarcar que som un centre petit amb dues famílies professionals 

i un total de 12 professors. Per tant, un 25% del professorat forma part de la Comissió d’Innovació. 

D’altra banda, aquesta comissió està oberta a tot el professorat que hi vulgui assistir. 

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. 

 

Objectius 

 

Des de la Comissió no només s’ha treballat amb els objectius de la Xarxa Innova FP sinó que 

hem volgut anar un pas més lluny i incorporar altres funcions com la innovació pedagògica. Els 

objectius operatius per al curs 21-22 han estat:  

 

- Complir amb els objectius de la Xarxa Innova FP 

- Incrementar la difusió interna i externa  

- Millorar la sistematització dels projectes. 
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4.2.2.1 Participació a la Xarxa innova FP 

 

Aquest any el programa InnovaFP té un sistema de puntuació que pretén mesurar el centre en 

dues línies paral·leles, per un costat els reptes i projectes, per l’altre, la sistematització, en 

cadascun dels estadis hi ha un límit de puntuació amb el que els centres han d’arribar per tal de 

poder superar cadascun dels estadis.  

 

El IEPAAC es troba en l’estadi DINAMITZADOR: el Centre té activitat innovadora i té processos 

sistematitzats en la seva estructura. Per assolir l’estadi cal obtenir un mínim de 28 punts en 

sistematització i 25 punts en reptes i projectes. Segons la puntuació de baremació final, el Centre 

ha obtingut 53 punts en reptes i projectes i 40 punts en sistematització, assolint els objectius que 

el programa Innova FP ens marca. 

 

4.2.2.2 Incrementar la difusió interna i externa 

 

Networking amb el sector productor de mol·luscs  

 

Cal destacar que des de l’IEPAAC hem volgut fer un gran pas i organitzar un Networking amb 

les empreses del Sector de producció de mol·luscs. Aquest té per finalitat incentivar i facilitar 

oportunitats d’arrelament dels joves en entorns rurals. L’IEPAAC sent l’únic centre a Catalunya 

que ofereix estudis de formació professional  en el sector emergent de l’aqüicultura, suposa un 

pol d’atracció per a joves de diferents indrets nacionals (Barcelona, Castelló, València, Galícia, 

Canàries, etc.) alguns dels quals acaben trobant a les Terres de l’Ebre una oportunitat de 

desenvolupament professional. 

 

L’alumnat ha gestionant la visita del centre, i a més han explicat els diferents projectes 

d’innovació i emprenedoria que es desenvolupen gràcies a la col·laboració amb empreses, 

universitats i instituts de recerca. També van poder oferir la seva candidatura professional als 

assistents mitjançant l’Elevator Pitch. 

 

A la jornada van assistir més de 15 empreses, la Federació de Productors de Mol·luscs de Delta 

de l’Ebre i representants institucionals dels diferents departaments implicats en l’organització 

(Departament d’Educació, Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural, Departament de 

Joventut, Ajuntament de la Ràpita, Ateneus Cooperatius de les Terres de l’Ebre i l’Agència de 

desenvolupament del Montsià.). 
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Valorem de manera molt positiva les oportunitats que es deriven d’aquests espais de trobada 

entre l’administració, el sector privat i l’alumnat, on es visibilitzen i comparteixen projectes, idees, 

casos d’èxit i es manifesta la professionalitat i passió vers el sector i les creixents oportunitats de 

desenvolupament que presenta l’economia blava. 

 

4.2.2.3 Millorar la sistematització dels projectes. 

Per tal de facilitar la gestió de projectes s'ha creat un espai Trello on tot el professorat hi pot 

accedir i conèixer els passos que ha de seguir. A més, amb l'acompanyament de la Xarxa de 

Qualitat i Millora Contínua del Departament d'Educació, s'està treballant per estandarditzar tota 

la documentació per tal de tenir un model que compleixi amb els requisits de la norma ISO 9001. 

Els projectes des del Centre empren eines que treballen amb la metodologia LEAN i SCRUM, 

entre d'altres. Amb el Trello tenim les instruccions i el check-llist orientatiu per a nous projectes, 

al Drive tenim la carpeta compartida amb tota la informació on s'ha estandarditat el procès i 

s'estan integrant les plantilles per tal d'incorporar-les al Sistema de Qualitat. 
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4.2.2.4 Noves figures incorporades al Centre 

La dinàmica d’aprenentatge de l’IEPAAC així com els recursos dels quals disposa l’Institut, té 

integrat el prototipatge en el seu funcionament, això fa que en la majoria de casos, el disseny o 

la creació d’un prototip és inherent com a part del procés que gairebé sempre acaba en un 

producte final. Tot i això, es crea la figura del mentor de prototipatge (Acta IFP-10) i les seves 

funcions seran:  

• Informar-se de les possibles empreses-institucions-entitats que ofereixen eines de 

prototipatge 

• Orientar al professorat envers els recursos existents fora de l’IEPAAC i del procediment per 

accedir 

• Realitzar un mapa de prototipatge entès com un recull dels recursos i eines existents 

 

Mentor de creativitat: Des de la Comissió es considera que tot el professorat pot ser el mentor 

de creativitat, per aquesta raó creiem que la manera més eficaç i eficient de posar a l’abast de 

tothom (alumnat i professorat) les diferents eines és crear una base de dades de recursos propis 

on sigui el propi professorat qui especifiqui quines eines creatives empra a l’aula i considera que 

domina suficient com per assessorar a la resta. Aquesta base de dades està a disposició de tot 

el professorat. 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 21 de 75 

 

4.2.3 Principals Projectes d’Innovació 

El desenvolupament dels projectes Innova FP i dels projectes de Centre englobats en el mòdul 

de projecte i síntesi ens ha permès realitzar un salt qualitatiu tant per a l’alumnat com per al 

professorat ja que es disposa d’hores per poder desenvolupar aquests projectes específics. 

Tant l’aula d’OpenSpace com l’aula que hem anomenat d’emprenedoria i innovació s’empren a 

diari per l’alumnat del Centre segons les seves necessitats. Realment l’alumnat ha millorat molt 

en la dinàmica i el professorat està encantat de veure com han pogut gestionar els equips tot i 

que al principi ens va costar que treballessin de manera autònoma. 

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

4.2.3.1 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 2021-2022 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 22-23 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.  

Per tal d’encarar aquest projecte amb èxit, el professorat ha visitat la Fundació Zubigune del País 

Basc on desenvolupen projectes d’aquesta tipologia, així com el Centre de referència nacional 

Tknika per tal de potenciar el phygital learning i la integració de la bioeconomia circular 

d’aquaponia als projectes educatius. 
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CAIXES AQÜÍCOLES 

El projecte de Caixes Aqüícoles ha resultat ser tot un èxit en el testeig a 2 Instituts del Territori. 

Es tracta d’un projecte de Centre on ha participar l’alumnat de 2n de Cultius Aqüícoles i de 2n 

d’Educació i Control Ambiental. El prototip s’ha testat a l’Institut de Deltebre i a l’Institut de Sant 

Carles de la Ràpita. El professorat i l’alumnat ha fet una valoració molt positiva. Aquest projecte 

de centre s’ha inclòs dins del programa Innova FP. 

 

NOM: CAIXES AQÜÍCOLES 

TIPOLOGIA 

REPTE  PROJECTE ✓ 

 

Codi: 

2021-22_01 

METODOLOGIA 

ABP Projectes  ABP Problemes ✓ Estudi de casos  Simulacions  Altres  

 

ENFOCAMENT 

REPTE 
Docent 

✓ REPTE 
Empresa 

 REPTE 
Emprenedor 

 Transferència 
coneixement 

 Contraprestació 
no econòmica 

 Contraprestació 
econòmica 
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Breu descripció:  S’ha proposat a l’alumnat l’elaboració d’una caixa aqüícola que ha de contenir organismes 

aquàtics vius i material didàctic complementari destinats a un aprenentatge vivencial i experimental de l’alumnat 

de centres d’educació secundària.  

Objectius: Seleccionar i preparar mostres d’organismes vius disponibles a l’IEPAAC i elaborar materials 

didàctics per enviar-los a centres educatius d’ensenyament secundari per tal que puguin observar i posar en 

pràctica continguts relacionats amb diferents àrees de coneixement com són Ciències Naturals, Física i Química 

o Matemàtiques, inclús l’Art.  

Data d’inici: Setembre 2021 Data de finalització: Maig 2022 

Professorat implicat: 7 professors 

Alumnat implicat 

Cicle Curs Nombre d’alumnes 

CFGM- CA 2n 6 

CFGS - ECA 2n 12 

Empresa/Entitat participant 

IES Deltebre i INS Els Alfacs 

Metodologia emprada 

Procediment de 
formació d’equips 

El grup de CA ha estat molt reduït enguany i es va decidir de formar un únic equip.   Els 

grups d’ECA s’han format a elecció dels alumnes, amb el condicionant que es fessin 4 

grups de 3 persones sense problemes de gent que es queda fora. 

Descripció del procés L’alumnat de CA2 ha seleccionat els organismes a enviar i ha realitzat experiències per 

determinar les condicions d’enviament aplicant i adaptant els coneixements teòrics de 

diferents mòduls. També han elaborat uns protocols de manteniment dels organismes 

i han realitzat una presentació a l’alumnat d’ECA per transmetre la informació. 

L’alumnat de 2n curs d’educació i control ambiental ha elaborat activitats didàctiques 

emmarcades dins el currículum d’ESO per realitzar a l’aula així com activitats per ser 

desenvolupades als laboratoris dels instituts.  

Eines emprades 1. KanbanFlow i Trello per a la planificació i organització de tasques 

2. Google Suite per processar informació i elaborar material didàctic 

3. Smartphones per enregistrar material audiovisual. 

4. Ordinadors portàtils de centre  
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RESULTATS OBTINGUTS 

S’ha seleccionat un primer grup d’organismes viables per ser inclosos en les caixes aqüícoles. S’han determinat 

les condicions d’enviament fins als centres receptors. 

S’ha elaborat material didàctic orientat a alumnes d’ESO així com una versió inicial de la guia del professorat. 

S’han redactat els protocols de cura i alimentació dels organismes durant el desenvolupament de les activitats 

formatives en els centres receptors.  
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4.2.3.2 INTERMAS, Testatge de nous materials aqüícoles 

NOM: INTERMAS, TESTATGE DE NOUS MATERIALS AQÜÍCOLES 

TIPOLOGIA 

REPTE  PROJECTE ✓ 

 

Codi: 

2021-22_02 

METODOLOGIA 

ABP Projectes  ABP Problemes ✓ Estudi de casos  Simulacions  Altres  

 

ENFOCAMENT 

REPTE 
Docent 

 REPTE 
Empresa 

 REPTE 
Emprenedor 

 Transferència 
coneixement 

 Contraprestació 
no econòmica 

 Contraprestació 
econòmica 

✓ 

 

Breu descripció: Conjuntament amb l’empresa Intermas s’han testat diferents materials per al cultiu de 

bivalves per a fomentar la sostenibilitat en aquest sector aqüícola. És per això que s’han testat malles, xarxes 

i cordes fabricades amb materials biocompostables, per a assegurar la seva degradació en cas que aquests 

materials acabin perduts en el medi natural. També s’han posat a prova nous sistemes de cultiu de bivalves a 

la badia per a poder aprofitar els parcs de cultiu que han quedat abandonats per l'arribada del cranc blau 

(depredador de les cloïsses).  

Finalment, també s’ha testat la idoneïtat de la instal·lació d’oyster reefs a la badia dels Alfacs: són uns esculls 

fabricats aprofitant les closques buides dels bivalves cultivats per a formar nous biòtops al delta de l'Ebre. 

Aquests oyster reef funcionen com a substrat per a llavors de ostres i altres bivalves i serviran, entre d'altres 

coses, per a purificar l'aigua mitjançant la filtració dels bivalves. 

Objectius: 

● Ensenyar a l’alumnat diferents tècniques de preengreix i engreix de bivalves. 

● Testar els materials proporcionats per l’empresa Intermas, tant en condicions experimentals com en 

condicions de cultiu de bivalves: 

○ Dissenyar un oyster reef, realitzar el muntatge i avaluar el seu funcionament a la badia. 

○ Posar a prova la resistència, funcionalitat, durabilitat i biocompostabilitat de malles, xarxes i 

cordes biocompostables. 

○ Posar a provar el funcionament de sacs ostrícoles (poches) amb diferents tècniques de cultiu 

(diferents models de poches flotants) i testar el funcionament del material anti-fouling. 

● Dissenyar experimentacions, recollir tots els resultats, analitzar-los i extreure conclusions 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 26 de 75 

 

Data d’inici: Setembre 21 Data de finalització: Abril 22 

Professorat implicat: 3 professors 

Alumnat implicat 

Cicle Curs Nombre d’alumnes 

CFGS - AQ 2n 13 

CFGM- CA 2n 6 

CFGM- CA 1r 14 

PFI 1r 6 

Empresa/Entitat participant 

INTERMAS S.L. 

 

Metodologia emprada 

Procediment de 
formació d’equips 

Grups col·laboratius de 3-4 alumnes triats per afinitat a l’inici de curs.   

Descripció del procés L’empresa ha fet arribar a l’alumnat una llista de material per a ser testat en diferents 

condicions. El grup classe de AQ2 ha reagrupat tot el material en 4 grups 

d’experimentacions (material anti-fouling, material biocompostable, oyster reef i 

poches flotants). S’han escollit 4 equips de treball i cada equip s’ha encarregat de 

dissenyar les seves experimentacions, recollir resultats i analitzar-los i realitzar el 

traspàs d’informació a l’empresa.  

Els altres grups d’alumnes (CA2, CA1 i PFI) han col·laborat en diverses ocasions per 

a dur a terme el manteniment i el control biomètric dels cultius. 

Eines emprades 1. Material per al cultiu de bivalves: poches, malles, xarxes… i altres materials 
com diferents tipus de compostadors 

2. Llavor d’ostra rissada i de cloïssa 

3. Parc de cultiu experimental del IEPAAC i muscleres d’altres empreses 
col·laboradores 

4. Ordinadors portàtils de centre 

5. Trello per a l'organització, planificació de tasques i contacte amb l’empresa 
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RESULTATS OBTINGUTS 

La planificació i desenvolupament de les diferents experimentacions s’han anat recollint en un tauler Trello, en el 
que interactuen alumnat, professorat i coordinador de l’empresa: 

 

També s’han presentat els resultats parcials del projecte directament al responsable de l’empresa en unes 
presentacions de cada equip de treball a finals de desembre 20, i els resultats del curs 21-22 a mitjans de maig 
del 22. Encara no es disposa dels resultats finals d’aquest projecte, ja que la biodegradació dels materials i 
l'avaluació dels materials i tècniques emprades estan plantejades a llarg termini. Així doncs, les experimentacions 
encara estan funcionant i els resultats preliminars s’esperen per al curs 22-23. 

DIFUSIÓ  

21 Desembre 21 - Presentació de resultats parcials i planificació futura per part de l’alumnat a l’equip docent de 
Projecte, al coordinador de l’empresa INTERMAS i a la resta d’alumnat d’aqüicultura: 
26 Abril 22 - Presentació final de resultats per part de l’alumnat a l’equip docent de Projecte i el coordinador de 
l’empresa INTERMAS: 

 

9 Maig 22 - Presentació del projecte en el Networking amb el sector productor de mol·luscs català: 
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4.2.3.3 ADO: Aqüicultura Digital Oberta 

NOM: ADO. AQÜICULTURA DIGITAL OBERTA 

TIPOLOGIA 

REPTE  PROJECTE ✓ 
 

Codi: 

2021-22_03 

METODOLOGIA 

ABP Projectes  ABP Problemes ✓ Estudi de casos  Simulacions  Altres  

 

ENFOCAMENT 

REPTE 
Docent 

 REPTE 
Empresa 

 REPTE 
Emprenedor 

 Transferència 
coneixement 

 Contraprestació 
no econòmica 

✓ Contraprestació 
econòmica 

 

 

Breu descripció: S’ha realitzat el testatge inicial de 5 dispositius electrònics modulars de baix cost així com les 

eines necessàries per a la comunicació, emmagatzematge, presentació i anàlisi de les dades (majoritàriament 

sèries temporals) vinculades al projecte ADO Digitalització Oberta de l’aqüicultura realitzat per la UOC. El 

projecte ADO pretén desenvolupar aquelles eines que permetin a la comunitat de productors aqüícoles 

digitalitzar els seus processos de monitoratge bàsic de manteniment dels cultius i de les seves instal·lacions. 

 

El que s’ha realitzat des del IEPAAC ha estat posar en marxa 5 unitats, nodes amb diferents sensors vinculats 

a zones estratègiques i concretes de la instal·lacions del IEPAAC i comprovar els diferents protocols de 

calibració, ús i funcionament d’aquestes unitats.  

Objectius:  
 

● Realitzar una primera prova pilot per testar  l’ADO a una instal·lació aqüícola real. 

● Ensenyar a l’alumnat el funcionament d’un nou sistema automatitzat de control dissenyat 

específicament per a al sector.. 

● Recollir tots els resultats, analitzar-los i extreure conclusions de les accions a desenvolupar per millorar 

el prototip inicial. 

● Donar el feedback a l’equip  

 

Data d’inici:1/10/20 Data de finalització:21/12/21 

Professorat implicat: 2 professors 
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Alumnat implicat 

Cicle Curs Nombre d’alumnes 

CFGS-AQ2 2n 13 

Empresa/Entitat participant 

UOC. Universitat Oberta de Catalunya 

 

 

Metodologia emprada 

Procediment de 
formació d’equips 

Grups col·laboratius triats per afinitat a l’inici de curs. 

Descripció del procés L’alumnat de AQ2 en grups de 3-4 alumnes ha realitzat els protocols de calibració i 
manteniment dels diferents sensors de forma rotativa en els grups. Han revisat les 
dades i han analitzat els problemes o possibles millores a aplicar a cada node, i dins 
d’aquest a cada sensor.   

Eines emprades 1. KanbanFlow per planificació i organització de tasques 

2. Electròlits específics per als diferents sensors. 

3.Smartphones per enregistrar material audiovisual. 

4.Ordinadors portàtils de centre. 

5. Material de taller bàsic per a les diferents tasques de manteniments a realitzar.  

RESULTATS OBTINGUTS 

S’ha realitzat la prova pilot al IEPAAC mitjançant el desplegament de 5 nodes repartits per tota la instal·lació (zona 
humida dels cultius). En particular s’han ficat en marxa els sensors necessaris per monitoritzar la instal·lació completa 
recollint dades per un període de com a mínim 2 mesos. Les dades s’emmagatzemen a la plataforma ADO i s’han 
anat consultant a temps real i en diferit pel professorat i l’alumnat participant al pilot.  
 
Com a resultats podem dir que hem pogut obtenir dades d’alguns paràmetres bàsics vinculats al cultiu aqüícola durant 
tot el curs (no obstant, l’anàlisi d’aquestes s’ha realitzat per a un període de dos mesos). L’alumnat ha après a 
entendre i executar el funcionament, calibració i manteniment de les diferents sondes, a més ha entès el mètode de  
processat, transformació i visualització de les dades d’un sistema automatitzat de control. També hem anat realitzant 
el feedback a l’equip que ha dissenyat el projecte per poder fer les correccions corresponents a les aportacions 
realitzades pel IEPAAC. 
 
A mode de resum hem trobat una sèrie de millores a realitzar lligades a la prova executiva i que s'hauria de treballar 
el proper curs com són: dificultat de calibració d’algunes sondes (paràmetre oxigen i conductivitat), poca estabilitat de 
la wifi, manca de distància de cablejat, manca de temps per poder arribar a marcar els set-points de les respostes, 
etc. 
 
Malgrat les dificultats vinculades al sistema automatitzat pensem que presenta una gran potencialitat per a l’empresa 
aqüícola tot i què encara queda molta feina a realitzar per a una posada a punt del producte. 
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DIFUSIÓ  
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NOTÍCIES VINCULADES AL PROJECTE 
Difusió 1: https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2022/122-acuicultura-tecnologia.html 
Article a Elsevier (link) on s’especifica la nostra participació com avaluadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2022/122-acuicultura-tecnologia.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468067222000281
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4.2.3.4 SOFT SHELL: Experiència preliminar per a l’obtenció de “softshell” de cranc blau 
 

NOM: SOFT-SHELL CRANC BLAU (Callinectes sapidus) 

TIPOLOGIA 

REPTE  PROJECTE ✓ 

 

Codi: 

2021-22_04 

METODOLOGIA 

ABP Projectes  ABP Problemes ✓ Estudi de casos  Simulacions  Altres  

 

ENFOCAMENT 

REPTE 
Docent 

 REPTE 
Empresa 

 REPTE 
Emprenedor 

 Transferència 
coneixement 

 Contraprestació 
no econòmica 

 Contraprestació 
econòmica 

✓ 

 

Breu descripció:   
El projecte ha consistit en realitzar diferents experiències per  conèixer la biologia i maneig de l’espècie en condicions 

de cultiu per poder realitzar experiències per conèixer el cicle de muda del cranc blau per poder incentivar-lo 

Objectius: La finalitat és dur a terme experiències amb l’espècie per poder acabar obtenint exemplars de closca tova 

de cranc blau (Callinectes sapidus) per poder vendre’ls al mercat on estan més valorats econòmicament. 

 

Els objectius específics del projecte són: 

● Analitzar i optimitzar els paràmetres òptims per a incentivar la muda de Callinectes sapidus. 

● Crear un protocol de manteniment dels circuits i de manipulació dels exemplars. 

● Obtenir un registre gràfic dels caràcters fenotípics previs a la realització de la muda. 

● Aprendre a manipular i mantenir l’espècie en sistemes de recirculació 

Data d’inici: Setembre 2021 Data de finalització: Abril 2021 

Professorat implicat: 3 professors 

Alumnat implicat 

Cicle Curs Nombre d’alumnes 

CFGS-AQ2 2n 13 

CFGS-AQ1 1er 16 

CFGM-CA1 1er 14 

Empresa/Entitat participant 

Oriental Market S.L. 
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Metodologia emprada 

Procediment de 
formació d’equips 

Grups col·laboratius triats per afinitat a l’inici de curs.   

Descripció del procés L’alumnat de AQ2 en grups de 3-4 alumnes ha realitzat el disseny de les experiències 
a realitzar, els protocols de manteniment i les proves per a incentivar a la muda dels 
diferents exemplars en estoc emprant la modificació de paràmetres de l’aigua per a 
obtenir resultats. 

Eines emprades 1. KanbanFlow per planificació i organització de tasques 

2. Crancs de mida i sexe determinat per iniciar el projecte.. 

3.Smartphones per enregistrar material audiovisual. 

4.Ordinadors portàtils de centre. 

5. Circuits del Centre i eines del taller per la realització de dissenys i prototips de 
separació entre individus. 

6. Sistema automatitzat de registres de paràmetres. Node 5. Projecte ADO. 

RESULTATS OBTINGUTS 

La manipulació dels animals ha suposat un impediment en el desenvolupament del projecte degut a la 
territorialitat i canibalisme, aquest fet ha suposat un nou repte per als estudiant que han tingut que elaborar, 
presentar i testar propostes de separació dels exemplars. 
En el període d’inici, no hi havia disponibilitat de matèria prima fet que ha fet endarrerir l’inici de la prova.  
Els resultats finals No es poden publicar ja que el projecte està en la fase d’execució. Es té previst continuar 
amb l’experiència durant el curs 2022-23. 

DIFUSIÓ  
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4.2.4 Altres col.laboracions i accions 

• L’alumnat ha col·laborat aquest curs 21-22 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. Es van localitzar 12 

nous exemplars de l’espècie, contribuïnt a l’objectiu principal d’aquest projecte, que és evitar 

l’extinció de Pinna nobilis a curt i mitjà termini, així com sensibilitzar i divulgar a la societat en 

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

conca mediterrània. 

 

 

 

• L'espai OpenSpace s'ha emprat a diari per l'alumnat del Centre. A més, per tal d'incentivar 

la Innovació i aplicar noves metodologies actives d'aprenentatge, s'ha condicionat una nova 

aula amb mobiliari mòbil on es permet que els diferents grups puguin desenvolupar els seus 

projectes i compartir experiències (aula d’innovació multidisciplinar). 

 

• El Centre ha participat activament a diferents esdeveniments com ara la Fira de 

Microprojectes on l'alumnat del PFI mostra el seu treball. A més, aquest curs hem obtingut 

el 1er premi IMPULS FP. 
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4.2.5 Qüestions a valorar i millorar:  

La Comissió d'Innovació té integrat un sistema planificat i estandarditzat inclòs al pla de vigilància 

estratègica on s'analitza de manera individual les possibilitats de relació envers els Serveis d'FP 

que ofereix l'Institut. És important anar un pas més enllà dels reptes i poder explorar totes les 

possibilitats que com a centre podem oferir. Des de l'IEPAAC s'ha treballat per a tenir un mapa 

conceptual que engloba la interacció de tots els grups d’interès per tal d'unificar la informació i 

integrar la millora contínua tant en els serveis d'FP com en el procés d'ensenyament i 

aprenentatge. 

L’elevat nombre de projectes innovadors realitzats així com l’elevat nombre de professorat 

implicat posa en èmfasi l’esperit innovador de tot el professorat si bé cal ser conscients de 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). En el mateix sentit, cal fer palesa que la puntuació segons la 

baremació de la Xarxa Innova FP no té present el nombre de professorat, entès com a 

percentatge de professorat implicat en els diferents projectes d’Innovació i transferència de 

coneixement. Des del IEPAAC considerem que l’esforç que implica l’execució d’un projecte així 

com el repartiment o les assignacions de tasques que hem assumit és força elevat i caldria tenir-

se present. 

Es valora de manera molt positiva la incorporació de determinats projectes al mòdul de projecte 

i/o síntesi que ha suposat un salt qualitatiu tant per a l’alumnat com per al professorat i per a les 

empreses. 

Per al curs vinent s’incorporarà un especialista d’Aquariologia al mòdul de projecte, on es 

treballen els diferents projectes d’innovació, d’aquesta manera, es potenciarà el 

desenvolupament de projectes i reptes que englobin aquest subsector, sent un dels més 

demandats tant per part de les empreses com per part de l’alumnat. També es té previst dotar 

de noves instal·lacions tecnològiques (equips i materials) que permetin encara els projectes 

relacionats amb aquest subsector. 

Es pretén realitzar una jornada de difusió de la Innovació i Transferència de coneixement al 

IEPAAC, aquesta acció on es presentaran els projectes en curs, s’integrarà en les accions de 

millora de la Difusió Interna del Centre. 
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Es recomana incorporar el Departament d’Educació i Control Ambiental a la comissió per tal de 

que aquest família hi estigui representada i d’aquesta manera incentivar i potenciar nous 

projectes amb empreses relacionades amb l’educació i el control ambiental. 

Es recomana realitzar una reunió trimestral per al seguiment dels projectes i reptes. Inclòs en el 

seguiment de la comissió, es convocarà una reunió trimestral per tal de valorar i avaluar si es 

compleixen els objectius establerts i/o si hi ha incidències a destacar. Aquesta reunió es 

relacionarà amb el compliment de la memòria dels projectes i/o reptes. 

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

 

L’orientació educativa, entesa com a orientació personal, social, acadèmica i professional esdevé 

funció transversal de tot el sistema educatiu i de responsabilitat compartida entre els diferents 

equips educatius que acompanyen els alumnes en el seu procés de formació. 

 

Englobada a l’àrea funcional de Serveis d’Orientació i Ensenyament – Aprenentatge.  

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. 

 

Ha destacar les accions següents:  

 

 

Nombre de reunions de treball (actes) de la Comissió Tècnica 3 

Nombre de reunions de treball de Programes de la DGFP associats a la comissió  No participa 
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CREACIÓ DE BASE DE RECURSOS D’ACTIVITATS 

A llarg d’aquest curs i per la majoria de grups, s’ha creat una base de recursos d’activitats de 

tutories que inclouen activitats tant de l’àmbit de l’acció tutorial com de l’àmbit d’orientació 

professional i educativa: RECURSOS PER ACTIVITATS 

 

- Competència matemàtica. 

- Dinàmiques de coneixement de grup. 

- Eines digitals 

- Elaboració d’informes de pràctiques. 

- Elecció de delegat 

- Instruments òptics de laboratori. 

- IPOP 

- Activitats de motivació i cohesió. 

- Resolució de conflictes. 

- Xerrades i formació externa. 

 

CREACIÓ DE FITXES D’ACTIVITATS (POAT) 

Aquestes activitats s’han planificat i temporitzat al llarg del curs en funció de les necessitats de 

l’alumnat i del període escolar en que ens trobem. Tal i com s’indica al POAT del centre, les fitxes 

d’aquestes activitats s’han registrat a la base de dades per tal que el professorat pugui accedir-

hi: FITXES D'ACTIVITAT 

 

En aquestes fitxes s’hi ha indicat: 

- Nom i codi. 

- L'àmbit (acadèmic, professional o personal). 

- Descripció. 

- Criteris d’avaluació 

- Nivell i cicle/s formatius on es pot desenvolupar. 

- Trimestre on es pot proposar. 

- Hipervincle (recursos alumnat). 

- Professor/a que l’ha desenvolupat. 

 

CREACIÓ DRIVE DE SEGUIMENT D’ACTIVITATS 

Al llarg del curs 21-22 també es va crear un Drive compartit on cada tutora/r va anar afegint les 

diferents activitats desenvolupades de forma temporitzada: SEGUIMENT ACTIVITATS TUTORIA 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mdgki80BCPNwvtjH9zHVbUZkLSF1M1qS?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ldp4VVo_vM-6X6q2O54slCp1n4xE2U0d/edit?usp=sharing&ouid=109098223683370374310&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M1oQGm1I1z-UbFvngReae6PZzbvX1vzq/edit?usp=sharing&ouid=109098223683370374310&rtpof=true&sd=true
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Aquesta temporització s’utilitzarà de guia de cara el curs vinent de tal manera que algunes de les 

activitats com les realitzades a inici de curs i relacionades amb l’acollida de l’alumnat (manual 

de serveis) estaran fixades per cada any. 

 

D’ALTRES ACCIONS TUTORIALS 

 

ACCIONS FORA DE L’AULA: 

Dins de l’àmbit de l’orientació professional s’han realitzat diferents sortides: 

- Fòrum Jove d’Amposta i Fira Intercomarcal d’Oferta Formativa (Benicarló).  

 

XERRADES I ACTIVITATS REALITZATS AL NOSTRE CENTRE PER EMPRESES/PERSONAL 

EXTERN: 

Dins d’aquest apartat i en relació amb l’acció per l’orientació professional del nostre alumnat 

s’han realitzat activitats per promoure la seva sortida al món laboral. 

Xerrades: 

- Xerrada Zeclínics (Zebra fish-investigació) 

- Xerrada Balfegó (engreix tonyines) 

- Xerrada Xavier Forcadell (Satmar). Ex-alumne. 

- Xerrada Maria Herrera (Aquari de Palma). Ex-alumna. 

- Xerrada Marc Gràcia (Loro Parque). Ex-alumne. 

Activitats 

La CTOFP col·laborat amb el disseny i planificació de les següents activitats amb la coordinació 

d’emprenedoria.  

- Jornada Networking per CFGS d’Aqüicultura i PFI. 

- Jornada Elevator Pitch per CFGS d’Aqüicultura. 

 

Qüestions a valorar i millorar:  

 

- Fer un millor seguiment de les diferents activitats desenvolupades pels tutors. Augmentant el 

nombre de reunions trimestrals (2 reunions per trimestre). 

- Augmentar les accions d’orientació professional dins del Departament d’ECA. 

- Fer una activitat a inici de curs per la coneixença i cohesió de tot l’alumnat del centre (empresa 

externa). 

- Augmentar el nombre d’accions de la base d’activitats cada curs. 

- Desenvolupar l’IPOP. 

- Acabar de desenvolupar i millorar el POAT. 

- Desenvolupar un protocol d’actuació per a la gestió de conflictes (Pla de Convivència). 
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5. Serveis d’FP de la DGFP del Departament d’Educació 

 

5.1 FP DUAL 

 

 
 
 

5.2 Servei d’Assessorament i Reconeixement Professional 

 

Durant aquest curs 21-22 s’ha fet l’assessorament de 5 persones i el reconeixement de 3, les 

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

 

CFGM Cultius Aqüícoles: 0 persones (2 places oferides)  

CFGS Aqüicultura: 1 persona (2 places oferides) 

CFGS Educació i Control Ambiental: 4 persones assessorament / 2 reconeixement (2 places 

oferides) 

 

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. Enguany no tothom que ha demanat el servei 

d’assessorament pogut fer immediatament el de reconeixement, degut a que la baixa per 

maternitat d’una de les dues assessores del cicle no ha permès oferir aquest servei en el 2n i 3r 

trimestre del curs, malgrat que les persones assessorades sí que volien fer el reconeixement. 

 

Les enquestes de valoració del servei a les persones usuàries que les han fet (n’hi ha una que 

no ha fet enquesta) ens mostren que són tots  treballadors en actiu (amb contracte o autònoms), 

amb dominància del gènere masculí (75% assessorament, 83,33 reconeixement) i amb una 

majoria que acompleix els requisits d’accés al cicle (87,5%). La valoració del servei ha estat bona 

o molt bona 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 

l’acompanyament i la flexibilitat del servei, adaptant-nos a les seves circumstàncies laborals i 

personals. 
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Totes les persones que han fet ús del servei de reconeixement s’han matriculat posteriorment al 

cicle en aquest curs, o ho pensen fer en el curs vinent, per al qual es presentaven en el nostre 

centre, el IEPAAC.  

 

5.3 Empresa FP 

 

L’IEPAAC està en el programa Empresa-FP en la fase de major nivell segons la catalogació 

de la DGFP. Som centre referent en les accions relacionades amb l’Empresa – Centre FP i la  

nostra funció és cercar la innovació en els serveis institut – empresa.  

 

 

Aquest curs 21-22 s’han dut a terme les accions següents:  

- Definició de projectes de centres referents i treball col·laboratiu. 

1.- Planificació del projecte relacionat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

i la economia circular. Desenvolupament del projecte (curs 22-23).  

2.- Participació en el projecte (línia de treball) sobre vigilància estratègica. Desenvolupament del 

projecte (curs 22-23).  

3.- Estada formativa al País Basc (juny 2022) englobada en ODS i bioeconomia circular aplicats 

a l’FP, formació al llarg de la vida (integració de l’FP), comunicació interna en la gestió dels 

serveis d’FP i vigilància estratègica (aqüicultura). 

a) Visita tècnica a Tknika a l’àrea de biociències i sostenibilitat. 

https://tknika.eus/areas/biociencias-y-desarrollo-sostenible/ 

b) Visita tècnica a la Fundació Zubigune. Projecte de bioeconomia circular “Zubiorganic”. 

https://zubigune.org/proyectos/zubiorganic/ 

 

 

 

 

https://tknika.eus/areas/biociencias-y-desarrollo-sostenible/
https://zubigune.org/proyectos/zubiorganic/
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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. 

 

Aquest curs 21-22, l’IEPAAC per primera vegada hem assolit l’estadi de major nivell 

“Dinamitzador”, esdevenint així en un centre referent en innovació.  

 

Totes les accions dutes a terme durant el curs 21-22, 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 21-22, la seva valoració i propostes de millores 

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

 

6.1 Indicadors 

 

3. Nº d'ofertes laborals: 38 

a. Nº ofertes laborals àrea professional gestió ambiental:16 

b. Nº ofertes laborals àrea professional aqüicultura :22 

4. Índex inserció laboral 21-22 (borsa de treball) 

a. Inserció laboral àrea professional aqüicultura: 76%  

i. Índex d’ocupació al sector: 42% 

b. Inserció laboral àrea professional gestió ambiental: 89% 

i. Índex d’ocupació al sector: 50% 

5. Índex inserció laboral 19-20 (alumnat que ha finalitzat el curs): 73.67% 

a. Inserció laboral àrea professional aqüicultura: 64.27% 

i. CFGS d’Aqüicultura: 85.71% 

ii. CFGM de Cultius Aqüícoles: 42.85% 

b. Inserció laboral àrea professional gestió ambiental: 100% 

6. Nº empreses FCT:  

a. Nº empreses àrea professional aqüicultura: 48 

i. Noves empreses curs 2021-22: 6 

b. Nº empreses àrea professional gestió ambiental: 25 

i. Noves empreses curs 2021-22: 5 

7. Nº empreses FCT-DUAL: 3 

 

6.2 Borsa de Treball 2021 – 2022  

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. 

 

Accions 2021-2022 

Per tal de poder dur a terme un seguiment acurat, durant el curs 2021-2022 s’han desenvolupat 

les següents accions: 
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- Recull de totes les ofertes rebudes a la base de dades de seguiment d’ofertes laborals. 

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

- Continuar amb l’oferiment de dues borses de treball, una específica per a l’àrea 

professional gestió ambiental i una altra específica per a l’àrea professional aqüicultura 

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

- Enviar e-mails de presentació oficial, amb el catàleg de serveis, a aquelles empreses 

que no tenim homologades i/o que contacten per primer cop. 

- Incorporar les empreses que tenen interès en realitzar la formació en centres de treball 

al llistat d’empreses d’FCT 

 

6.2.1 Borsa de treball d’Aqüicultura  

Actualment hi ha 45 ex-alumnes que formen part de la borsa de treball, el 33% són dones i el 

67% homes.  

Perfil dels integrants 

Envers el perfil dels integrants, el 47% de les dones treballa i el 20% compagina els estudis amb 

el treball mentre que en els homes, aquest percentatge és del 60 i el 20% respectivament. 

Destaca que un 7% dels homes ni treballa ni estudia mentre que en les dones, aquest 

percentatge és del 20%. 
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Inserció laboral 

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

estudis), tenim 34 persones que suposen el 76% dels membres de la borsa. D’aquests, el 29% 

són dones i el 71% són homes. Envers a la inserció laboral per sexes, treballen el 67% de les 

dones i el 80% dels homes. 

 

De les 34 persones, el 42% està treballant en el sector aqüícola (19 persones que representen 

el 56% dels que treballen). Dels integrants que treballen en el sector aqüícola, el 26% són dones 

i el 74% són homes.  

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, el 21% en depuradores de mol·luscs i el 16% en granges d’engreix a terra. 

El 21% treballen en empreses relacionades amb l’aquariologia (grans aquaris, empreses de 

venda al detall i/o de distribució d’ornamentals).  

 

 

Pel que fa a la tipologia d’empresa segons el sexe, s’han agrupat les dades per tal de veure més 

clarament l’àrea de treball. 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 relacionades amb el 

cultiu de peixos i els grans aquaris. Envers els homes, el percentatge més elevat correspon a 

empreses de recerca i empreses relacionades amb el cultiu de peixos. 
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6.2.2 Borsa de treball d’Educació i Control Ambiental  

 

Actualment hi ha 9 alumnes que formen part de la borsa de treball, el 56% són dones i el 44% 

homes.  

Perfil dels integrants 

Envers el perfil dels integrants, el 80% de les dones treballa i el 20% compagina els estudis amb 

el treball mentre que en els homes, el 75% treballa i no hi ha cap home que compagini els estudis 

amb el treball. D’altra banda, hi ha un 25% d’homes que ni estudia ni treballa mentre que no hi 

ha cap dona en aquesta situació. 
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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 89% dels membres de la borsa. D’aquests, el 63% 

són dones i el 38% són homes. Envers a la inserció laboral per sexes, treballen el 100% de les 

dones i el 75% dels homes. 

De les 8 persones que treballen, el 50% està treballant en el sector d'educació o control ambiental 

(4 persones). Dels integrants que treballen en el sector, el 50% ho fa en empreses d’educació 

ambiental, el 25% en associacions i l’altre 25% en activitats de lleure. Aquest fet posa de manifest 

la importància de consolidar la borsa de treball de l’àrea professional gestió ambiental i la 

necessitat de diversificació de les ofertes de treball tot i que el nombre de persones que treballen 

en el sector s’ha duplicat envers l’any anterior.  

 

6.2.3 Seguiment de les ofertes de treball  

 

Resultats globals 

 

Indicador: número d’ofertes laborals: 38 ofertes 

Durant el curs 2021-2022 s’han rebut 38 ofertes laborals de 29 empreses relacionades amb el 

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

Educació i control ambiental 

 

Número d’ofertes laborals: 16 

Número d’alumnes que formen part de la borsa: 9 

Número d’empreses: 14 

El 25% (4 ofertes) s’han rebut directament per part de l’empresa mentre el 75% (12 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 63% (10 ofertes) s’engloben dins de l’àrea d’educació 

ambiental. 
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Pel que fa a la tipologia d’empreses (14 empreses) tenim: 3 associacions ambientals, 4 entitats 

públiques i 7 empreses privades.  

Aqüicultura 

 

Número d’ofertes laborals: 22 

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

Número d’empreses: 15 

 

El 55% (12 ofertes) s’han rebut directament per part de l’empresa, mentre el 45% (10 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 57% (12 ofertes) s’engloben dins de l’àrea de cultiu de peixos, 

majoritàriament instal·lacions destinades a l’engreix a terra. El 19% (4 ofertes) es relacionen amb 

els grans aquaris, mentre que els centres d’investigació i les depuradores suposen un 10% 

cadascun, respectivament. 
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6.3 Inserció laboral IEPAAC 2019 -2020  

 

Durant el curs 2020-21 van finalitzar els estudis 42 alumnes (17 alumnes del CFGS d’Aqüicultura, 

14 alumnes del CFGM de Cultius Aqüícoles i 11 alumnes d’Educació i Control Ambiental) i han 

realitzat l’enquesta d’inserció laboral 38 alumnes. D’aquests, el 57.89% està treballant, el 23.68% 

continua estudiant mentre que el 15.78% compagina els estudis amb el treball i el 2.636% està 

buscant feina.  

 

De l’alumnat que actualment està estudiant (9 alumnes), el 86.7% està cursant un CFGS i el 

13.3% altres cursos no reglats. 

 

Envers la tipologia de feina, el 57.14% de l’alumnat està desenvolupant tasques relacionades 

amb el CCFF que va cursar i el 71.42% no disposava d’aquesta feina abans de cursar el CCFF. 

Paral·lelament, el 55% 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 32.1% va trobar la feina mitjançant les FCT, el 14.3% 

va enviar el currículum a l’empresa i el 10.7% va respondre a un anunci de l’empresa, la resta (el 

39.3%), treballa en una empresa familiar, per compte propi o va trobar la feina mitjançant un 

amic, conegut o familiar. 

 

6.3.1 Àrea professional Aqüicultura:   

Alumnes que han finalitzat el cicle: 31 

Alumnes que han completat l’enquesta: 28 

El 32.14% de l’alumnat continua estudiant mentre que el 46.42% està treballant, el 17.85% 

estudia i treballa i el 3.57% està buscant feina. 

CFGS d’Aqüicultura 

 

Alumnes que han finalitzat el cicle: 17 

Alumnes que han completat l’enquesta: 14 
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El 78.57% de l’alumnat treballa, el 7.14% estudia i treballa i el mateix percentatge o bé continua 

estudiant o bé està buscant feina. De l’alumnat que treballa, el 58.33% té una feina relacionada 

amb els estudis que ha cursat, el 91.66% no tenia aquesta feina quan van iniciar els estudis 

professionals i el 63.63% creu que els estudis realitzats li han facilitat l’obtenció de les feina. 

 

CFGM de Cultius Aqüícoles 

 

Alumnes que han finalitzat el cicle: 14 

Alumnes que han completat l’enquesta: 14 

 

El 57.14% de l’alumnat que ha finalitzat el cicle continua amb els estudis i el 28.57% compagina 

els estudis amb el treball i el 14.28% està treballant. Hi destaca que no hi ha cap alumne que 

estigui buscant feina. Envers l’alumnat que estudia, el 100% cursen un cicle formatiu de grau 

superior. Cal destacar que el 83% de l’alumnat que estudia un cicle formatiu de grau superior 

està cursant un CFGS al mateix centre i per tant el grau de fidelització de l’alumnat és força 

elevat. 

 

6.3.2 Àrea professional Gestió Ambiental  

CFGS d’Educació i Control Ambiental 

 

Alumnes que han finalitzat el cicle: 11 

Alumnes que han completat l’enquesta: 10 

 

El 90% de l’alumnat està treballant i el 10%compagina el treball amb els estudis. Hi destaca que 

no tenim cap alumne que estigui buscant feina. Pel que fa a l’alumnat que treballa, el 50% té una 

feina relacionada amb el CF que va realitzar i el 60% considera que el Cicle formatiu li ha facilitat 

l’obtenció d’aquesta feina. 

 

 

6.4 Formació en Centres de Treball  

 

Durant aquest curs escolar tenim 43 alumnes que han cursat o estant cursant la formació en 

centres de treball. D’altra banda, s’han tramitat un total de 16 exempcions, ja sigui parcials o 

totals.  
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Finalitat 

 

La formació en centres de treball s’orienta a completar el coneixement i les competències 

adquirides per l’alumnat en l’àmbit acadèmic, i a fer-los conèixer la realitat del món productiu, per 

tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció 

laboral.  

 

Accions 2021-2022 

 

Per tal d’assegurar la qualitat i l’eficiència de les pràctiques a les empreses, així com la 

col·laboració entre empreses, centre docent i alumnes, durant el curs 2021-2022 s’han 

desenvolupat les següents accions: 

 

- Elaboració d’una web específica orientada a l’alumnat per tal de facilitar tant l’elecció com els 

requisits (web FCT). 

- Realització de dues sessions informatives envers la formació en centres de treball: una a l’inici 

de curs i una altra abans d’iniciar les FCT. 

- Revisió i actualització de la normativa d’FCT. 

- Incorporació d’una planificació estratègica individualitzada inclosa a les sessions de tutorització 

i englobada a l’IPOP de l’alumne. 

- Incorporar les pràctiques del PFI dins de la gestió de pràctiques del centre. 

- Incorporació d’empreses segons les ofertes de treball, les preferències de l’alumnat i/o les 

demandes de les empreses. 

- Englobar, com a estratègia de centre, les experiències de l’alumnat i/o la presentació 

d’empreses per tal de conèixer els diferents sectors de treball i les tasques a desenvolupar.  

- Relacionar les sortides curriculars amb els diferents sectors productius per tal de millorar el 

coneixement de l’alumnat. En aquest sentit, el nombre de visites ha incrementat envers el curs 

anterior però encara no hem assolit els valors anteriors a l’aparició de la pandèmia. 

 

Àrea professional Aqüicultura 

 

Actualment hi ha homologades 48 empreses. Cal considerar que aquelles empreses que no 

alberguen alumnat durant 4 anys deixen d’estar homologades de manera automàtica. Envers la 

nova incorporació d’empreses relacionades amb l’aqüicultura, aquest curs escolar s’han inclòs 6 

noves empreses. Seguidament es mostra el resum de l’alumnat que ha cursat les FCT. 
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Pel que fa al grau superior, actualment han finalitzat les FCT 10 alumnes, el 100% obté la 

qualificació de Apte. El 90% amb una subqualificació de molt bé i el 10% amb una subqualificació 

de bé. A més, s’ha contractat el 50% dels alumnes, sent un percentatge força elevat. Durant 

aquest curs escolar, hem tingut 3 alumnes que han realitzat les pràctiques a l’estranger: un 

alumne a França i dos alumnes a les illes Maurici.  

Cal considerar que hi ha 10 alumnes que encara no han finalitzat les pràctiques, es preveu que 

5 d’ells finalitzin a finals de juliol mentre que la resta haurà de realitzar les hores pendents d’FCT 

el curs escolar 2022-23. En aquest sentit, cal destacar un alumne que ha estat contractat abans 

de finalitzar la formació en centres de treball. 

D’altra banda, tenim 6 alumnes que han signat de manera voluntària la renúncia d’FCT i que 

tenen previst realitzar les pràctiques el pròxim curs escolar.  

 

 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D'AQÜICULTURA, 1er curs 

HORES MODUL FCT: 383h TUTOR/A DEL GRUP: Maria Toldrà 

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 17 HOMES 11 DONES 6 

ALUMNES QUE REALITZEN L’FCT AQUEST CURS 3 HOMES 3 DONES 0 

ALUMNES QUE HAN REALITZAT L’FCT EN CURSOS ANTERIORS 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 0 HOMES 0 DONES 0 

TOTAL D’EXEMPCIONS: 0 HOMES 0 DONES 0 

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

HORES MODUL FCT: 350h i 383h TUTOR/A DEL GRUP: Maria Toldrà 

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 22 HOMES 17 DONES 5 

ALUMNES QUE REALITZEN L’FCT AQUEST CURS 17 HOMES 13 DONES 4 

ALUMNES QUE HAN REALITZAT L’FCT EN CURSOS ANTERIORS 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 1 HOMES 1 DONES 0 

TOTAL D’EXEMPCIONS: 1 HOMES 1 DONES 0 
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CULTIUS AQÜÍCOLES, 2n curs 

HORES MODUL FCT: 383 TUTOR/A DEL GRUP: Joan Carles Vergara 

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 7 HOMES 2 DONES 5 

ALUMNES QUE REALITZEN L’FCT AQUEST CURS 4 HOMES 2 DONES 2 

ALUMNES QUE HAN REALITZAT L’FCT EN CURSOS ANTERIORS 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 1 HOMES 0 DONES 1 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 1 HOMES 1 DONES 0 

TOTAL D’EXEMPCIONS: 2 HOMES 1 DONES 1 

Pel que fa al grau mitjà, han finalitzat tots els alumnes que estaven realitzant la formació en 

centres de treball. El 100% de l’alumnat té la qualificació d’apte. El 75% amb una subqualificació 

de molt bé i el 25% amb una subqualificació de bé. Cal considerar que tots ells continuaran 

formant-se al mateix centre i cursaran el cicle superior de la mateixa família professional. 

PFI AUXILIAR D'ACTIVITATS AQÜÍCOLES 

HORES MODUL FCT: 180h TUTOR/A DEL GRUP: Carles 

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 5 HOMES 5 DONES 0 

ALUMNES QUE REALITZEN L’FCT AQUEST CURS 5 HOMES 5 DONES 0 

ALUMNES QUE HAN REALITZAT L’FCT EN CURSOS ANTERIORS 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 0 HOMES 0 DONES 0 

TOTAL D’EXEMPCIONS: 0 HOMES 0 DONES 0 

Pel que fa al programa de formació i inserció, els 5 alumnes estan cursant la FCT 

Àrea professional de Gestió Ambiental  

Actualment hi ha homologades 25 empreses. Envers la nova incorporació d’empreses, s’han 

inclòs 5 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: Ramon Beltran i Alba Sole 

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 12 HOMES 9 DONES 3 

ALUMNES QUE REALITZEN L’FCT AQUEST CURS 6 HOMES 4 DONES 2 

ALUMNES QUE HAN REALITZAT L’FCT EN CURSOS 
ANTERIORS 0 HOMES 0 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 2 HOMES 2 DONES 0 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 1 HOMES 0 DONES 1 

TOTAL D’EXEMPCIONS: 3 HOMES 2 DONES 1 
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUERIOR D'EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL, 2on curs 

HORES MODUL FCT: 416h TUTOR/A DEL GRUP: Ramon Beltran - Alba Sole 

ALUMNES MATRICULATS AL GRUP 15 HOMES 9 DONES 6 

ALUMNES QUE REALITZEN L’FCT AQUEST CURS 8 HOMES 3 DONES 5 

ALUMNES QUE HAN REALITZAT L’FCT EN CURSOS 
ANTERIORS 7 HOMES 3 DONES 4 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ TOTAL 5 HOMES 4 DONES 1 

ALUMNES AMB EXEMPCIÓ PARCIAL 5 HOMES 2 DONES 3 

TOTAL D’EXEMPCIONS: 10 HOMES 7 DONES 4 

Pel que fa al cicle d’Educació i Control Ambiental, cal esmentar que per tal de finalitzar el cicle 

en 2 anys, gran part de l’alumnat comença a realitzar la formació en centres de treball a primer 

curs i continua aquesta formació durant el 2n curs. D’altra banda, el perfil de l’alumnat amb 

elevada experiència laboral, fa que el nombre d’exempcions sigui més elevat que en la resta de 

cicles del centre. 

Actualment han finalitzat la formació en centres de treball 4 alumnes, tots ells amb una valoració 

de Apte. El 75% amb una subqualificació de molt bé i el 25% amb una subqualificació de bé. Cal 

destacar que una de les alumnes ha estat contractada. 

6.5 Formació per a l’ocupació  

 

Aquest curs estava previst impartir un curs ocupacional subvencionat pel SOC (MAU0209 

Activitats d’Engreixament d’espècies aqüícoles). 

 

A partir de setembre de 2021 s’inicia tot el procediment de gestió del Certificat de Professionalitat 

a través de l’aplicació GIA, duent a terme la gestió econòmica i tota la fase de pregestió i, 

preparant-nos per a l’inici de les accions formatives a partir de gener de 2022 fins abril de 2022 

(aquest calendari / planificació del curs està pensat per augmentar la inserció laboral de les 

persones que faran el CP, ja que es fa coincidir el període d’FCT amb la major necessitat de 

contractació de personal al sector aqüícola local). Aconseguim professorat habilitat pel SOC per 

a poder dur a terme tots els MP del CP segons la normativa vigent. La coordinadora del CP i el 

director del centre acudeixen a totes les convocatòries convocades des de la Xarxa IntegraFP. 

 

Paral·lelament es fa una promoció interna de centre, a partir d’octubre de 2021 per a la difusió 

del CP a través de les xarxes socials, notícies, revistes de premsa local i comarcal i des de la 

regidoria de comunicació de l’Ajuntament local. S’envia la notícia i el cartell divulgatiu a l’alumnat 

del centre per a que en faci difusió. Es facilita al SOC i Ajuntament el pòster de promoció del CP.  
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Durant aquest període des del SOC (Oficina de Treball del Montsià) es comença la cerca 

d’alumnat interessat en dit CP. Des de l’Oficina de Treball es realitzen tant trucades 

personalitzades com e-mails informatius. En el mes de desembre de 2021 es fan 2 reunions 

presencials a l’IEPAAC amb l’alumnat teòricament interessat (seleccionats i facilitats pel SOC).  

 

Després de realitzar totes les accions esmentades, finalment tenim 6 persones que formalitzen 

oficialment realitzar el CP, per la qual cosa no es pot assolir el número mínim d’alumnat que 

requereix normativament el CP per al seu inici. 

 

D’altra banda, com acció estratègica del centre i necessitat del sector productiu aqüícola 

territorial, s’està duent a terme el Programa de Formació i Inserció “Auxiliar d’Activitats Aqüícoles” 

que inclou el Certificat de Professionalitat de Nivell 1 “Activitats d’engreix d’espècies aqüícoles” i 

ho complementa amb el mòdul formatiu (MF_2-0543-1111_1) "Preparació de matèries primeres" 

del títol de referència: Professional bàsic en indústries alimentàries, establert en el RD127/2014 

de 28 de febrer. Dit PFI es va crear a demanda del centre formatiu i és una formació bàsica 

pionera i única a l’estat espanyol a l’àrea professional d’aqüicultura. 

 

A més, a diferència del CP, l’alumnat del PFI pot disposar de la formació complementària (segons 

memoràndum DACC i Dept. Educació de la GC) i obtenir el títol de mariner pescador i certificat 

bàsic de seguretat, normativament imprescindibles per a treballar en el subsector de l’engreix de 

mol·luscs bivalves al Delta de l’Ebre i que el sector empresarial ho demanda.  

 

Llavors podem concloure que l’oferta formativa del centre respecte a l’obtenció del CP - N1 

“Activitats d’engreix d’espècies aqüícoles” és millor vincular-la mitjançant l’oferta del PFI 

d’Activitats Auxiliar Aqüícoles, degut a que: 

 

➢ Garanteix una millor inserció laboral al disposar d’un MP en Industries alimentàries que 

garanteix una formació bàsica qualificada per a treballar en depuradores de mol·luscs 

bivalves (98% de la producció aqüícola està localitzada al Delta de l’Ebre) i en industria 

alimentària territorial relacionada amb la piscicultura. 

➢ Garanteix una millor inserció laboral al disposar l’alumnat del PFI la possibilitat d’una 

Formació Complementària que permet obtenir unes titulacions oficials requerides per a 

treballar al subsector de l’engreix de mol·luscos bivalves i peixos en instal·lacions a mar 

obert.  

➢ Garanteix una continuïtat formativa al jovent. 

➢ Per la manca d’alumnat detectada al CP 21-22.  
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Així doncs, el Centre no sol·licitarà el Certificat de Professionalitat per al curs 2022-2023.  

 

6.6 Accions i millores curs 2022-2023 

 

 Accions curs 2022-2023 

Continuar amb la incorporació de diferents 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. 

 

Continuar amb la planificació de sortides tècniques i l’experiència de l’alumnat com a accions que 

milloren el coneixement de les empreses per part de l’alumnat. 

 

Millores curs 2022-2023 

 

Fidelització de les empreses: 

- Incrementar la fidelització de les empreses i realitzar el seguiment de les necessitats 

empresarials relacionades amb les ofertes laborals. Aquestes accions s’inclouen al Pla de 

Vigilància Estratègica i es treballen a la Comissió d’empresa i innovació. 

- Incrementar la difusió de la borsa de treball, especialment a les empreses del sector 

mediambiental. 

 

Fidelització de l’alumnat: 

- Realitzar sessions específiques a l’alumnat de 2n curs envers la borsa de treball i els períodes 

d’incorporació. 

- Incloure a l’alumnat de 2n curs en aquelles ofertes que es detecti una baixa demanada per 

part de l’alumnat, especialment del cicle d’educació i control ambiental ja que encara tenim 

un baix nombre d’integrants. 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 56 de 75 

 

 

Tipologia d’ofertes de la borsa de treball: 

 

- Continuar amb la recerca activa d’ofertes laborals del sector per part de tot el professorat i 

canalització de les ofertes mitjançant la coordinadora de CCFF. 

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

les ofertes on es té constància que han contractat alumnat procedent del IEPAAC i d’aquelles 

empreses que no estan homologades. 

- Continuar amb el contacte directe amb l’empresa ja que s’ha mostrat efectiu per tal de poder 

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

 

Millora formativa de l’alumnat 

 

- Incorporació d’aspectes relacionats amb les ofertes laborals i les necessitats empresarials, 

entre elles tenim: incrementar el coneixement del cultiu del zebra fish, incorporació de noves 

espècies vinculades a l’engreix en instal·lacions a terra (truita) així com de noves tendències 

detectades (aquaponia i/o biofloc). 

- Incrementar el nombre de sortides tècniques a les diferents empreses i incorporar les visites 

d’alumnes que expliquin la seva pròpia experiència a l’empresa dins el cicle d’educació i 

control ambiental. 
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7. Política d’Aliances Estratègiques (PAE) 

 

 

Durant el curs 21-22 s’ha començat a desplegar la Política d’Aliances Estratègiques de l’IEPAAC 

englobada a l’objectiu estratègic 2 “Millorar la cohesió social i la projecció exterior del centre”.  

 

S’han dut a terme reunions de treball amb els sectors empresarials, de recerca tecnològica 

i socials que han permès els acords següents: 

 

 

Sectors empresarials, 

de recerca tecnològica      

i/o socials 

 

Principals acords establerts 

 

 

Ajuntament d’Amposta 

 

- Nou Conveni DUAL. 

- Creació de la figura de tècnic auxiliar en medi ambient. Participació en 

el procés selectiu i la creació de l’oferta laboral. 

- Borsa de treball: Ofertes de treball com a agents mediambientals. 

Ha suposat una millora formativa (DUAL)  i en inserció laboral per a l’alumnat 

del CFGS d’Educació i Control Ambiental. 

 

 

 

Aquàrium de Barcelona 

 

- Projecte de innovació curs 22-23 (InnovaFP). 

- Formació Contínua: Necessitat de formar-se en cultius auxiliars.  

- Especialització professional (educador en aquariologia): Millora de la 

inserció laboral de l’alumnat amb aquestes competències tècniques.  

- Projecció exterior del centre: Publicitar-nos mútuament.  

 

 

Morenot Aquaculture 

(Delta Aquaredes, S.L)  

 

- Conveni per a la realització de Formació en Entorn Laboral de l’alumnat 

del PFI Auxiliar d’Activitats Aqüícoles. 

- FCT i Borsa de treball PFI: Ofertes laborals (cadena valor aqüicultura).  

 

 

 

Viu Natura S.L.  

 

- Projecte de innovació curs 22-23 (InnovaFP) al CFGS d’Educació i 

Control Ambiental.  

- Possibilitat de projectes relacionats amb la Responsabilitat Social 

Corporativa de l’empresa (ODS, altres.). 

- FCT i borsa de treball d’ECA: ofertes laborals. 
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Marisc Mediterrani, S.L. 

 

- Projecte de innovació curs 22-23 (InnovaFP). 

- Augment d’alumnat en FCT (1 a 2 alumnes del CFGS d’Aqüicultura) 

relacionat amb el projecte d’innovació. 

-  

 

Balfegó S.L.  

- FCT i Borsa de treball PFI: Ofertes laborals (cadena valor aqüicultura). 

- Responsabilitat Social Corporativa: Accions de igualtat de gènere en 

l’àrea professional d’aqüicultura. 

 

 

Universitat Autònoma 

Barcelona (Facultat de 

Veterinària) 

- Projecció exterior del centre: Intercanvis d’alumnes (FP – Universitat). 

- Col·laboració en cursos d’especialització / formació contínua en 

benestar animal i patologies en aqüicultura.  

- Possibilitat de realitzar projectes de final de grau segons els interessos 

del Centre per tal de millorar la formació de l’alumnat. 

 

 

Aquàrium de Palma 

 

- FCT i Borsa de treball PFI: Ofertes laborals (grans aquaris). 

- Formació Contínua: Necessitat de formar-se en cultius auxiliars. 

 

 

Fepromodel  

 

- Projecte de innovació de l’àrea professional d’aqüicultura (PFI,CFGM i 

CFGS) relacionat amb la producció de mol·luscs bivalves. 

 

 

 

Qüestions a valorar i millorar:  

 

Es valora molt positivament els acords assolits en diferents sectors, ja que suposen una millora 

en la qualitat formativa i una major inserció laboral de l’alumnat, així com, una millor competitivitat 

empresarial a través de la innovació aplicada i facilitant la formació al llarg de la vida.   

 

De cara al curs 22-23, es continuaran ampliant els acords amb noves empreses aqüícoles / 

ambientals, centres de recerca tecnològica / universitats, administracions locals, etc.  

Paral·lelament s’aniran executant els acords establerts inicialment en el desplegament de les 

PAE de l’IEPAAC.  
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8. Altres accions realitzades i/o serveis d’FP significatius oferts per l’Institut 

 

a) Aules d’Emprenedoria  

En un món globalitzat i líquid el mercat de treball presenta dinàmiques cada vegada més 

canviants i incertes. Aquestes requereixen d’una contínua adaptació de les activitats 

empresarials a les necessitats de la societat,  i per tant, de les competències professionals. De 

fet, es preveu que el 75% de les professions del futur encara no existeixen.  En aquest context, 

l’emprenedoria, entesa en un sentit ampli com  l’actitud de l’individu que el porta a prendre la 

iniciativa amb determinació, responsabilitat i assumpció de riscos fins a arribar a la meta que s’ha 

proposat, juga un paper clau. 

 

Dins del pla de formació professional per al creixement econòmic i social i de l’ocupabilitat, el 

Ministeri d’Educació i Formació Professional ha posat a disposició dels centres educatius les 

Aules d’Emprenedoria com a recurs econòmic per a poder impulsar-la i fomentar-la.  Durant el 

curs 2021-22, l’IEPAAC ha obtingut un pressupost de 10.000 euros per a poder desenvolupar 

dues Aules emprenedores.   

 

Entre el 26 i el 29 d’abril es va dur a terme la primera setmana d’emprenedoria a l’IEPAAC. 

Aquesta va comptar amb 6 accions amb l’objectiu de complementar el contingut que es treballa 

al Mòdul d’EIE i d’introduir de manera general la cultura emprenedora i desenvolupar les 

competències associades a la mateixa com elements claus per a la vida.  Els principals 

destinataris d’aquestes accions han estat els alumnes dels primers cursos del CFGS, ja que 

podran aplicar els coneixements adquirits durant a les acciones que es duran a terme durant curs 

22-23.  
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Les activitats s’han desenvolupat correctament, tot i això s’han detectat els següents aspectes 

que cal tenir presents de cara a futures accions: 

 

• La durada de les sessions que es realitzen dintre de l’aula no ha de superar les 2h. Per les 

característiques del funcionament pedagògic del centre, els alumnes de l’IEPAAC acostumen 

a aprendre de manera vivencial a les instal·lacions i el medi natural. Per aquest motiu va 

costar mantenir el grau d’interès per aquelles  accions que es van dur a terme dins de l’aula 

amb una durada de 4h. 

• Evitar les sessions virtuals. 

• Consultar prèviament sobre els interessos i motivacions de l’alumnat en qüestions relatives 

a l’emprenedoria i valorar la participació per grups classe o per persones realment 

interessades. 

• Facilitar tant al professorat com a l’alumnat no només cartell amb el detall de les accions sinó 

també una breu descripció d’aquestes. 
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Durant el curs 22-23 es continuarà executant el projecte amb tallers de desenvolupament de 

competències, taules d’experiències d’empreses referents i exalumnes, xerrades sobre ajudes i 

recursos del territori per emprendre i un Challenge relacionat amb l’ecoturisme i l’aqüicultura on 

està prevista la participació d’agents clau del territori. 

 

b) Networking  

Amb l’objectiu de reforçar la Política d'aliances estratègies del centre, encabida en l’Eix E1 

(Estratègia i organització funcional de l’IEPAAC)  el 9 de maig del 2022 es va realitzar el primer 

Networking Odisseu «Coneixem l’IEPAAC, Descobrim les professions de l’Aqüicultura».  

 

L’IEPAAC sent l’únic centre a Catalunya que ofereix estudis de formació professional en el sector 

emergent de l’aqüicultura, suposa un pol d’atracció per a joves de diferents indrets nacionals 

(Barcelona, Castelló, València, Galícia, Canàries, etc.) alguns dels quals acaben trobant a les 

Terres de l’Ebre una oportunitat de desenvolupament professional. Tenint present que el projecte 

Odisseu  té per finalitat incentivar i facilitar oportunitats d’arrelament dels joves en entorns rurals, 

es va considerar d’interès comú la realització d’aquesta jornada en la suma d’esforços comuns  

per al desenvolupament territorial. 

 

A la jornada van assistir més de 15 empreses, la Federació de Productors de Mol·luscs de Delta 

de l'Ebre I representants institucionals dels diferents departaments implicats en l’organització 

(Departament d’Educació, Departament d’Agricultura, ramaderia i pesca, Departament de 

Joventut, Ajuntament de la Ràpita, Ateneus Cooperatius de les Terres de l’Ebre i l’Agència de 

desenvolupament del Montsià.) i 11 alumnes ( 6 alumnes del CFGS d'aqüicultura i 5 del PFI). 

 

La jornada es va iniciar amb la Presentació Institucional per part de Rubén Alegria, Josep 

Caparròs, Ruth Martí, Jesús Gómez i Jordi Cervera.  A continuació l’alumnat participant va tenir 

l’oportunitat de presentar-se davant el sector aqüícola territorial, no només gestionant la visita del 

centre, sinó també explicant els diferents projectes d’innovació i emprenedoria que es 

desenvolupen gràcies col·laboració amb empreses, universitats i instituts de recerca. També van 

poder oferir la seva candidatura professional als assistents mitjançant l’Elevator Pitch i entrega 

del currículum vitae.  Es va realitzar una petita pausa -cafè que va oferir un espai distès de 

comunicació entre les persones participants per a posteriorment donar pas a una breu 

presentació del contingut de la segona part a càrrec d’Oscar Vallejo: Presentació de casos d’èxit 

del valor afegit que pot oferir l’alumnat del CFGS d’Aqüicultura en el sector de la producció i 

depuració de bivalves així com una reflexió a partir d’una experiència personal sobre la 

perspectiva de gènere en el sector. 
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Les persones participants van valorar de manera molt positiva el desenvolupament i contingut de 

la jornada per les oportunitat que es deriven d’aquests espais de trobada entre l’administració, el 

sector privat i l’alumnat per a millorar la competitivitat empresarial, afavorir l’ocupació de l’alumnat 

i generar oportunitats de creació de nous perfils professionals relacionats amb l’economia blava, 

verda i circular.  Tanmateix la visibilització in situ dels projectes desenvolupats, les metodologies 

de treball  i experiències d’alumnat va generar interès en continuar establint espais de trobada 

per a treballar en conjunt i compartir necessitats, inquietud i possibilitats. 

 

Per a l’organització i dinamització del networking es van dur a terme les següents accions. 

 

• 4 reunions virtuals   ( 10/06/2021, 10/11/2021, 15/12/2021,  02/05/2022) i 1 reunió presencial 

a l’IEPAAC per ensenyar les instal·lacions i l’entorn natural (09/02/2022) amb personal tècnic 

dels Ateneus Cooperatius i l’Agència de desenvolupament local del Montsià,  el gerent del 

Consorci Leader del Baix Ebre i Montsià i personal docent del centre. 

• 6 sessions  amb l’alumnat del CFGS d’Aqüicultura per a treballar la tècnica de l’elevator pitch,  

vídeo cv i  cv en paper atractiu així com preparar el discurs de presentació del circuit de les 

instal·lacions i projectes que es fan a l’IEPAAC. 

• 2 sessions amb l’alumnat del PFI per a treballar el discurs oral i la seguretat personal en la 

comunicació davant del públic. 

• Enviament de dos correus electrònics i una trucada personalitzada a les empreses del sector 

aqüícola especialitzades en la producció i depuració de bivalves de les Terres de l’Ebre. 
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c) Mòduls Professionals de Síntesi i Projecte 

Al IEPAAC, amb el nou canvi curricular el mòdul professional de Síntesi a CFGM (297h) i el de 

Projecte (297h al CFGS d’Aqüicultura i 264h al CFGS d’ECA), s’ha realitzat una estratègia de 

disseny d’aquests dos mòduls per treballar de forma coordinada els professors/es que formen 

part de l’equip docent, i poder posar a prova l’ús de metodologies globalitzadores i actives on 

l’alumnat és el propi motor del seu aprenentatge. Durant tot el curs s’han usat metodologies 

competencials, col·laboratives i cooperatives, basades en reptes, projectes o simulacions. 

 

Segons les orientacions del Departament d’Educació (DGFP) aquests mòduls haurien 

d’intensificar la relació amb les empreses de l’entorn socioeconòmic del centre educatiu, ja que 

els projectes o reptes proposats als alumnes haurien de recollir propostes de les empreses o 

estar relacionats amb els àmbits de treball concrets d’aquestes.  En aquest sentit, i per poder 

posar en pràctica aquestes orientacions, el curs 2021-2022, des de l’IEPAAC s’ha proposat 

vincular els projectes d’INNOVA FP amb a aquest dos mòduls professionals, concretament als 3 

cicles formatius que ofereix en formació l’IEPAAC (dos CFGS, un en Educació i Control 

Ambiental, un segon en tècnic en Aqüicultura i un CFGM de tècnic en Cultius Aqüícoles). 

 

La idea inicial que s’ha buscat era, per una banda, completar l’adquisició de les competències 

professionals, personals i socials incloses en els perfils professionals dels diferents títols i, d'altra 

banda, donar resposta a les necessitats de les empreses que s’havien vinculat al IEPAAC per la 

realització de projectes d’innovació lligats als ensenyaments tècnics que s’imparteixen. A més, 

com a centre de nova creació (curs 20-21) també s’han volgut realitzar un dels dos projectes de 

Centre, que l’IEPAAC s’havia marcat com a fita a realitzar a 4 anys vista (inclòs al Projecte de 

Direcció), el projecte de caixes aqüícoles. A continuació es detallen els projectes realitzats, 

l’empresa o organisme demandant i el grup classe d’alumnes vinculat a la seva execució: 

 

MÒDUL 

PROFESSIONAL  

GRUP ALUMNES 

VINCULATS  

NOM DEL PROJECTE DEMANDANT 

DEL PROJECTE 

Síntesi-CA2/ 

Projecte-ECA2 

CA2. CURS 21-22 

ECA2. CURS 21-22 

Caixes aqüícoles IEPAAC 

Projecte AQ2. CURS 21-22 Cranc  ORIENTAL 

MARKET 

Projecte AQ2. CURS 21-22 ADO. Aqüicultura Digital Oberta UOC 

Projecte AQ2. CURS 21-22 INTERMAS. Testatge de nous 

materials  

INTERMAS 

 

Taula 1: Nom dels projectes d’innovació realitzats al IEPAAC al curs acadèmic 2021-2022. 
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A part dels projectes d’innovació impulsats pel IEPAAC i dels proposats per les empreses del 

sector, també s’han dut a terme altres projectes que partien de la iniciativa de l’alumnat (en els 

graus superiors, tant d'Educació i Control Ambiental com d'Aqüicultura) i que han resultat molt 

motivadors i enriquidors per a l’alumnat. 

 

Per fer una breu valoració dels projectes realitzats es necessari anar a revisar la memòria dels 

projectes INNOVA FP (també annexada en aquest document “Memòria_Anual_21-22”). En 

referència a l’avaluació del mòdul de projecte o síntesi val mencionar que la implementació ha 

estat complexa, ja que, a l’inici de curs vam iniciar cada professor d’aqüicultura treballant de 

forma individual. Usàvem diferents eines vinculades a la metodologia ABP, però 

compartimentada per projectes (cada docent era responsable i impulsor d’un projecte al 

Departament d’Aqüicultura). Arran de les dificultats observades per part de l’alumnat de CA2, i 

gràcies a la visió obtinguda mitjançant la formació interna de centre en “ABP Caixes Aqüícoles” 

es va canviar la metodologia de treball només al mòdul de síntesi (MP12, alumnat de segon curs 

de CFGM).  

 

Per poder  donar resposta a les necessitats del IEPAAC d’impulsar caixes aqüícoles vam 

reorganitzar el mòdul i tots els docents del Departament d’Aqüicultura vam treballar 

cooperativament en aquest únic projecte. El resultat ha estat satisfactori ja que es va obtenir un 

prototip funcional al final del segon trimestre del curs, abans que l’alumnat de CA2 iniciés les 

FCT i es va traspassar la informació a l’alumnat d’ECA. 

 

Pel que fa al transcurs del projecte de Caixes Aqüícoles en el CFGS d’ECA, es valora 

positivament el resultat, però, com en el cas de CA2, hi ha hagut certs entrebancs per a dur el 

projecte endavant. Entre aquests els més destacables serien els següents: 

 

●  La falta d’assistència de l’alumnat que cursa el cicle en format semipresencial. 

●  La manca de motivació de l’alumnat amb el tema proposat. L’alumnat van viure el tema com 

una activitat d’aqüicultura i malgrat l’esforç del professorat no es va aconseguir que el fessin seu. 

●  Per a l’alumnat ha estat feixuc treballar 6 hores al dia durant 5 dies a la setmana amb el mateix 

projecte. 

●  Ha faltat una mica d’interrelació entre l’alumnat d’ECA i el de CA2, la qual cosa és justifica pel 

fet que quan l’alumnat de ECA va iniciar el projecte, els alumnes de CA2 vam marxar a realitzar 

les FCT’s. 
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RESULTATS OBTINGUTS. CAIXES AQÜÍCOLES. CURS 21-22: 

 

RESULTATS OBTINGUTS. RESTA DE PROJECTES. CURS 21-22: 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 66 de 75 

 

PROPOSTA ACCIONS DE MILLORA CURS 22-23 

●   Aplicar la metodologia de treball cooperatiu entre docents al mòdul professional de SÍNTESI 

i PROJECTE. 

●   Millorar la comunicació de l’equip docent dels diferents mòduls mitjançant la dotació horària.  

●   En cas de necessitat de realitzar més d’un projecte de centre, realitzar-los seqüencialment en 

lloc de simultàniament. 

●   Plantejar els projectes INNOVA relacionats amb les empreses a dos anys vista, de manera 

que es puguin donar resultats a les empreses sense comprometre l’aprenentatge del nostre 

alumnes (Metodologia ABP). 

●   Assegurar el traspàs d’informació entre els equips de treball d’un curs amb el vinent mitjançant 

la transferència de coneixements entre l’alumnat (Jornada traspàs de AQ1- CA2 o es proposa 

enregistrar la presentació final del projecte). 

●   Donar l'opció a l’alumnat de AQ2 d’escollir els seus propis projectes.  

●   Adaptar els projectes a executar segons els resultats esperats al nivell de cada grup. 

●   Vincular la difusió del projecte a l’avaluació d'aquest. Així assegurem que hi hagi transmissió 

real i visibilització dels projectes.  

●   Obrir la difusió dels projectes (a tot el professorat i alumnat del IEPAAC). 

●   La temporització dels projectes s’ha dissenyat per a que les tasques experimentals d’aquest 

es facin dins l’horari lectiu del mòdul i no quedin afectades pel calendari escolar (no hi haurà 

tasques experimentals en període de vacances). 

●   En el cas del CFGS d’ECA es proposa portar un control exhaustiu de faltes de tot l’alumnat 

semipresencial. Cal que l’alumnat signi un compromís especificant en quin horari complirà el 50% 

d’assistència de cada UF obligatòria. Per tots els mòduls, no només projecte. 

●   Per tal que l’alumnat d’ECA es faci més seu el projecte es proposa posar un nom al projecte 

que es vinculi més a l’educació ambiental. 

●   En el cas d’ECA, valorar la possibilitat de fer un horari distribuint els projectes per tal d’evitar 

la monotonia en el desenvolupament de les tasques. 

 

d) Disseny i creació del Mòdul Professional “Coneixement dels parcs naturals del Delta 

de l’Ebre i els Ports” 

Un dels objectius essencials de la gestió dels Parcs Naturals del DACC (en endavant els Parcs) 

és crear i mantenir a cada Parc una oferta pedagògica i de lleure encaminada a la sensibilització 

ambiental i a la interpretació del patrimoni natural i cultural adreçada no només als centres 

escolars del territori sinó als visitants en general. 
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Aquesta tasca la realitzen els anomenats Guies dels Parcs que tenen un coneixement molt 

profund del patrimoni tant natural com cultural del territori que comprèn el Parc i que, a la vegada, 

coneixen les problemàtiques d’aquests entorns i poden col·laborar en la seva resolució. 

En l’actualitat, el cicle formatiu de grau superior d’ Educació i Control Ambiental, amb codi SMA0, 

capacita l’alumnat per sensibilitzar i educar la població, promovent actituds que contribueixin a la 

conservació i millora del medi, informant sobre els seus valors i els diversos problemes 

ambientals, dissenyant activitats per al seu coneixement i ús basat en principis de sostenibilitat, 

així com fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi aplicant la normativa. 

Una de les principals ocupacions del tècnic o tècnica superior en Educació i Control Ambiental 

és la de guia ambiental i, per exercir la seva activitat en un espai natural com són el Parc Natural 

del Delta de l’Ebre o el Parc Natural dels Ports, cal completar la seva formació amb una formació 

específica relacionada amb les característiques concretes d’aquests Parcs Naturals. 

Per aquest motiu s’ha creat durant el curs 21-22 un grup de treball interdepartamental amb 

representants dels Parcs Naturals del Delta de l’Ebre i dels Ports, del Servei d’Educació 

Ambiental del DAAC i de l’IEPAAC amb l’objectiu de definir un mòdul professional, amb hores de 

lliure disposició, en el cicle formatiu d’Educació i Control Ambiental, amb continguts relacionats 

amb els Parcs Naturals del territori on es troba l’IEPAAC.  

e) Equip de millora de promoció del centre 

S’ha creat aquest curs un equip de millora englobat al sistema de gestió de la qualitat que s’està 

implementant actualment a l’IEPAAC. El seus objectius principals son l’augment de matrícula i la 

projecció exterior del centre. A continuació es presenten les accions implementades: 

 

• Trucades a tots els centres educatius (dept. orientació/cap d’estudis) + mailing amb vídeos 

promocionals + trucada de seguiment-oferiment possibilitat xerrades a l’alumnat interessat. 

• Xerrades presencials a l’Institut Els Alfacs i Escola Agrària d’Amposta. (CFGS d’ECA). 

• Email amb informació a agents del territori ( Tècnics/es Joventut i Orientació) 

• Email i informació a tècnica d’abandonament escolar d’Amposta. 

• PFI: trucades + correu electrònic a referents educatius. 

• PFI: trucades + correu electrònic a agents socials (agents cívics, referents garantia juvenil, 

serveis socials...). 

• Jornada de portes obertes. 

• Participació en fires (Fòrum Jove Amposta, Fira educativa Benicarló, Fira d’ocupació La 

Ràpita) entrades, resultats obtinguts i propostes de millora. 

• Falca a ràdio (Flaix FM / Ràdio La Ràpita). Entrevista al Director del centre a Imagina Ràdio. 
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• Xarxes socials del centre (twitter, instagram, etc.) 

• Xarxes socials Agència desenvolupament local del Montsià, Activa’t. 

• Xarxes socials Joventut. 

• Cartells biblioteca municipal i Maset Jove a La Ràpita. 

• Visites personalitzades i a demanda del nostre centre educatiu. 

 

A l’inici del curs 22-23 l’alumnat del centre, han de fer el formulari de “fitxa de l’alumnat” que ens 

donarà una informació real de per on han vingut el nostre alumnat i si han estat efectives les 

accions dutes a terme durant el curs 21-22.  

f) Formació en Entorn Laboral 

Fruit de la Política d’Aliances Estratègiques de l’IEPAAC s’ha pogut dur a terme el “Conveni de 

col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

d’Educació i Delta Aqua Redes S.L.U. per col·laborar a impartir, en entorn laboral, el mòdul 

professional d’Activitats d'engreix d'espècies aqüícoles en instal·lacions flotants i submergides, 

del programa de formació i inserció d’Auxiliar d'Activitats Aqüícoles, a l’Institut d’Estudis 

Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya, de Sant Carles de la Ràpita”. 

S’ha de destacar que és el primer cop que al centre d’FP es dur a terme aquest tipus de formació, 

la qual suposa una millora qualitativa de l’alumnat i majors possibilitats de inserció laboral en un 

subsector dedicat a la cadena de valor de l’aqüicultura en instal·lacions piscícoles a mar obert a 

nivell territorial i internacional.  

g) Premis i reconeixements a l’alumnat del centre 

En el marc dels premis ImpulsFP organitzats per la Direcció General d’FP del Departament 

d’Educació, l'alumnat del PFI d’Auxiliar d'Activitats Aqüícoles ha rebut el 1r premi emprenedors 

amb el seu projecte de la depuradora de mol·luscs bivalves.  

  

Al XV Premi Federico Mayor Zaragoza organitzat per la UNESCO de Tortosa, l'alumnat del Cicle 

Formatiu de Grau Superior d’Educació i Control Ambiental ha rebut el 3r premi pel treball "La 

natura també és lila". 
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Enhorabona a tot l'alumnat i professorat! 

h) Estada formativa al País Basc  

Relacionat amb el projecte de innovació pedagògica “Aquaponia a les aules” i com a part de la 

gestió del coneixement del centre englobat al procés estratègic E3 "Comunicació, coneixement i 

innovació", es va dur a terme la formació permanent del professorat següent: 

 

Visita a TKNIKA (Errenteria, Guipúscoa) centre d’innovació aplicada a l’FP del País Basc. En 

concret a l’àrea de biociències i sostenibilitat: https://tknika.eus/areas/biociencias-y-desarrollo-

sostenible/ Aplicació / relació del ODS amb la Formació Professional.  

 

   

 

Projecte de innovació biotknfish (aquaponia) https://tknika.eus/cont/proyectos/biotknifish/                 

Model de bioeconomia circular.  

 

 

https://tknika.eus/areas/biociencias-y-desarrollo-sostenible/
https://tknika.eus/areas/biociencias-y-desarrollo-sostenible/
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Centre Integrat d’FP “Kardala” d’aqüicultura i industries alimentaries: Conèixer l’organització i 

funcionament d’un centre d’FP integrat i establir possibles acords de col·laboració entre centres 

integrats d’FP (Catalunya - País Basc). https://mutrikuakuakultura.hezkuntza.net/es/inicio1 

 

   

 

Projecte Zubiorganic: https://zubigune.org/proyectos/zubiorganic/ 

Intercanvi de coneixements i benchmarching per a poder aplicar al projecte aquaponia a les aules 

basat en la metodologia STEAM. 

 

   

 

Fundación Zubigune. Hem tingut l'honor de conversar i aprendre d'un referent de l'FP a Euskadi: 

L'ex Viceconseller d'FP, Sr. Iñaki Mújika. Hem pogut saber el paper que desenvolupen les 

fundacions amb les empreses i els Centres Integrats d'FP, així com, el model basc de l'FP. 

 

   

https://mutrikuakuakultura.hezkuntza.net/es/inicio1
https://zubigune.org/proyectos/zubiorganic/
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i) Escoles Verdes. 

 

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

● Participació en un projecte transfronterer europeu de neteja de platges, en col·laboració amb 

el PN Delta de l’Ebre i l’Agència de Residus. 

● Participació en la setmana europea de prevenció de residus, amb les accions: esmorzar sense 

residus, bassuròmetre, kahoot residus i concurs instagram. 

● Participació en el projecte Marnoba, de caracterització de residus a les platges. 

● Creació de la figura dels delegats verds. 

● Sessions del comitè Escola Verda (professorat, delegats verds i PAS) on l’alumnat ha triat les 

accions que volien desenvolupar al centre durant el curs: instal·lar taules al pati (fet), millorar 

l’enjardinament exterior (fet) i tenir un punt d’aigua potable per beure l’alumnat (no fet). 

● Participació de la coordinadora en la jornada de difusió del “Let’s clean up Europe” a nivell de 

Catalunya, explicant l’experiència del IEPAAC. 

● Instal·lació de noves papereres de reciclatge al centre. 

● Realització de l’activitat “Itinerari botànic per la Torreta”, acció en col·laboració amb la 

resta de centres EV de la Ràpita. 

● Reunions periòdiques del comitè Escoles Verdes de La Ràpita i l’Ajuntament per mirar d’establir 

un acord de custòdia del territori al Mirador de Guardiola. 

● Realització d’una activitat didàctica sobre custòdia del territori a primària, per l’alumnat d’ECA 

amb col·laboració del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 

● Elaboració de caixes didàctiques sobre aspectes naturals del Delta per a primària, per l’alumnat 

d’ECA. 

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

● Creació d’espais enjardinats al exterior del centre. 

● Participació la trobada de centres de FP que som Escola Verda i en les comissions de 

seguiment 

 

Per al curs vinent hem de continuar treballant en: 

 

● La implicació de tot el professorat, alumnat i PAS en el funcionament del centre . 

Especialment en la participació de l’alumnat en la presa de decisions. 

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

utilitzats, així com la producció de residus. 

● El treball en xarxa amb la resta d’escoles verdes de la Ràpita. 

● Millora del pati i enjardinaments exteriors. 
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9.   Àmbit administratiu i de gestió 

 

Durant el transcurs del curs s'ha formalitzat una licitació i  diversos 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. 

 

9.1 Equipaments i infraestructures de centre 

 

S’ha invertit en nou mobiliari d’aulari per tal de potenciar les metodologies actives 

d’aprenentatge (ABP, treball cooperatiu, etc.)  

 

    

 

S’ha millorat la senyalèctica exterior i interior del centre, afavorint una millor imatge i un ambient 

més agradable per a la formació professionalitzadora: 
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S’ha invertit en millores estructurals de centre en les zones pràctiques de cultiu 

- S’han sanejat i posat manises per les parets de la Zona Humida molt deteriorades per la salinitat.  

- S’han sanejat i posat manises per la Cambra Isoterma i s’ha invertit en il·luminació i mobiliari pel 

cultiu de fitoplàncton. 

- S’ha construït una nova sala de cultius polivalent a l’hivernacle on es duran a terme pràctiques 

d’aquariologia d’aigua dolça i altres experiències de diferents MP per tal de potenciar la innovació, 

emprenedoria i autoocupació de l’alumnat.  

- S’ha millorat i creat un nou mòdul aqüícola per a la reproducció piscícola marina a l’hivernacle, 

dotant-lo d’un sistema de calefacció de l’aigua i d’ombreig, per a poder regular Tª i fotoperíode.  

- Porta d’emergència a la Zona Humida, renovada degut a l’elevat grau de deteriorament de 

l’antiga per l’ambient salí corrosiu.  

- Segmentació elèctrica de zona humida / hivernacle, per tal de millorar la seguretat en els cultius 

aqüícoles (prevenció).  
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S’ha millorat l’equipament de centre, per tal d’augmentar la qualitat formativa de l’alumnat 

 

     

 

S’ha creat un nou espai obert per poder donar classes a l’aire lliure (amb disponibilitat de wifi) i 

com a zona de relaxació i interaccions socials entre l’alumnat.  

 

   

 

 

Qüestions a valorar i millorar: 

 

El centre segueix disposant de menys aules que grups, és primordial una ampliació de centre 

(aules i despatxos), per tal de poder disposar d’espais millors per a l’alumnat, afavorint la seva 

formació teòrica i l’organització funcional del centre.  

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut d’Estudis Professionals  

Aqüícoles i Ambientals de Catalunya  

MEMÒRIA ANUAL 21-22 

Versió: 1 

MA21-22 

 

 
 

 

Codi /Versió Elaborat Revisat Aprovat 

MA21-22/1 Equip Directiu i Claustre Claustre Consell Escolar 

Arxiu: https://www.iepaac.cat/qui_som/#documents 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Página 75 de 75 

 

 

 

10. ANNEXOS 

 

10.1 Memòries departaments docents 

 

10.1.1 Departament docent d’Aqüicultura 

 

https://docs.google.com/document/d/11qAiYF2djLYCNEW53PzQMXPbOQ7nNc5i/edit 

 

10.1.2 Departament docent d’Educació i Control Ambiental  

 

https://docs.google.com/document/d/1AVzTs2Epea4o_6CTwmyq2SvRQpo7kbqo/edit 

 

10.1.3 Programa de Formació i Inserció “Auxiliar d’Activitats Aqüícoles” 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10z8vFlgcDUuo2VcBHBKwurBqKhc6cgx4 

 

https://docs.google.com/document/d/11qAiYF2djLYCNEW53PzQMXPbOQ7nNc5i/edit
https://docs.google.com/document/d/1AVzTs2Epea4o_6CTwmyq2SvRQpo7kbqo/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10z8vFlgcDUuo2VcBHBKwurBqKhc6cgx4

