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1 MEMÒRIA DIRECCIÓ 2019-2020 
 
 

1. Assentar-se al nou edifici (nous usos, deficiències, possibilitats). 
 
L’entrada de la comunitat escolar al nou edifici s’ha realitzat amb èxit. Al llarg del mes de 
setembre s’ha anat acompanyant, en petits grups i de forma gradual, l’accés al nou edifici dels 
diversos agents que ens constitueixen (PAS, professorat i alumnat) per tal de donar a 
conèixer els nous espais i els seus usos. 
Des del claustre i tutors dels grups, s’ha fet una tasca pedagògica a docents i alumnes per tal 
de demanar respecte, comprensió i paciència en tot allò inacabat i en algunes disfuncions 
(més de les previstes) del nou edifici de la Gardunya. 
S’ha revisat aula per aula, taller per taller, i s’ha fet llistat de les mancances i millores que cal 
atendre, assenyalant-ne les urgències i obrint, si així es requeria, nous concursos puntuals 
per poder solucionar mancances en la construcció inicial. 
Al llarg de tot el curs s’ha fet reunions periòdiques amb Consorci d’Educació de Barcelona 
(CEB), Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA), l’estudi d’arquitectura Carme Pinós i 
els diversos constructors per donar a conèixer les nombroses incidències —val a dir que 
l’edifici encara no ha estat inaugurat— i s’ha acordat, malgrat alguns arranjaments, un més 
que necessari pla d’actuacions i l’obertura d’un nou concurs públic. 
El nou edifici ha comportat un volum d’atenció, tensió i dedicació extraordinari que s’ha sumat 
a la gestió diària d’un centre d’enorme complexitat. 
 

2. Preparar el canvi a les noves franges horàries per al curs 2018-2019, on hi haurà una 
clara separació entre els nivells educatius. 
 
El canvi d’edifici va obrir el dubte, quasi la constatació, de la dificultat de donar cabuda a tota 
l’activitat pedagògica de l’Escola Massana. Tenim més metres però menys espais, i aquest fet 
dificulta amb escreix la confecció d’horaris i usos d’aules i espais. Cal recordar que aquest 
nou edifici es va projectar amb un annex de més de 800 m2, en un espai de l’antiga escola; 
annex que no s’ha construït. 
Desprès d’estudiar aquest fet, des de la direcció de l’escola es considera que l’única 
possibilitat plausible de donar cabuda als diversos plans d’estudis és la de modificar 
radicalment les franges horàries amb les que s’ha vingut treballant aquests darrers anys. Així 
s’informa al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), al claustre de professors i a l’alumnat que es veurà afectat per aquests canvis. 
Seguint les recomanacions de diversos agents consultats, el canvi es produirà gradualment, 
en dos cursos. D’aquesta manera, el curs 2018-2019, l’escola haurà culminat un canvi que 
separa els diversos nivells educatius en dos grans franges: matins per ensenyaments no 
universitaris (Batxillerat i CFGS) i tardes per Grau Universitari, Postgraus i Formació 
permanent (Massana Permanent).  



 

 

Cal assenyalar que, en l’estudi realitzat, es van presentar públicament tres propostes de canvi 
i que aquesta, recolzada per l’equip directiu, és l’única que permet cert creixement del centre 
en l’espai Màsters i Postgraus; un espai educatiu que l’Escola Massana no atén tal com seria 
necessari i en el que cal posicionar-se el propers anys. 
El curs 2017-2018 s’ha iniciat amb aquest primer nivell de canvi de franges horàries; canvi 
que ha afectat el primer curs de Grau en Arts i Disseny (passa d’impartir-se el matí a la tarda) 
i els Cicles LOE (Gràfica Impresa, Il·lustració, Escultura que passen d’impartir-se de la tarda 
al matí). Aquests canvis no han afectat el nombre d’alumnes matriculats. 
 

3. Acabar de definir l’estructura de governança de l’Escola (funcions i nexes). 

Un cop presentada i aprovada la nova estructura de l’escola, referenciada en la memòria del 
curs anterior i que presenta un augment del nombre de membres de l’equip directiu, el present 
curs —també aprofitant el canvi d’edifici— volia esdevenir el curs d’implantació i definició dels 
nexes i funcions d’aquesta nova manera d’organitzar-nos. El curs 2017-2018 va plantejar-se 
sempre com un work in progress en el que poder veure les sinergies creades, disfuncions i 
poder fer-ne les correccions oportunes. 
Tot el que ha implicat el canvi d’edifici, el treballar en diversos espais, així com la baixa per 
accident del director Xavi Capmany al llarg de sis mesos, han dificultat poder donar l’accent 
oportú a aquest canvi. Pel bon funcionament del centre, els diversos membres de l’equip 
directiu han hagut de suplir i assumir, des de diferents llocs i de diverses maneres, més 
tasques de les que tenien encomanades. Aquest fet, sumat a la dificultat que de per sí genera 
un canvi de cultura d’escola d’aquestes característiques, ha generat certa confusió en el 
col·lectiu de professorat i PAS que s’ha anat esmenant amb el treball diari i en les 
informacions donades en els diversos òrgans de l’escola com són el Consell de Centre i el 
Claustre de professorat. 
L’equip de direcció, a finals del curs 2017-2018, he fet anàlisi dels diversos elements positius i 
negatius que ha generat aquest canvi organitzatiu. Tot i validar-ne el seu disseny i les 
funcions atorgades, en farà les oportunes correccions (també a nivell d’espais de treball) de 
cara al nou curs 2018-2019. 
 

4. Elaborar un nou llibre de procediments. 
 
El canvi als nous espais de l’Escola Massana, així com el canvi de l’estructura de governança 
de l’escola, requereix haver de generar un nou document que faciliti els diversos 
procediments que pugui necessitar o haver d’atendre tot docent, alumnat i personal del 
centre.  
Al llarg del present curs, també recollint l’experiència del que ha anat esdevenint en el dia a 
dia del centre, s’ha fet un oportú anàlisi i innovador disseny de com cal plantejar —també per 
facilitar-ne l´ús— un llibre de procediments que atengui al gran nombre de procediments que 
té un espai educatiu de tanta complexitat com el nostre. 



 

 

Des de diversos agents de l’equip directiu i membres del PAS, s’han anat revisant els 
diferents procediments per tal de compartir i configurar un guió el més clar, explícit i funcional 
possible. Les diverses reunions, de caràcter sectorial, han permès aprofundir en cadascun 
dels àmbits i, posteriorment, des de l’equip encarregat de portar-lo a terme, anar recosint les 
diverses informacions, crear nous procediments i eliminar la màxima juxtaposició possible. 
El treball s’ha realitzat al llarg de tot el curs i es presentarà i debatrà al llarg del primer 
semestre del curs 2018-2019.   

 
5. Treballar en el procés de regularització de la plantilla del Grau Universitari i presentació 

de la reforma del pla d’estudis a la UAB. 

En els darrers cursos ha anat creixent, exponencialment, el nombre de professorat 
col·laborador al pla d’estudis del Grau en Arts i Disseny (UAB) que s’imparteix a l’escola. 
Aquest fet, que posa de manifest l’enorme precarització de la plantilla docent, distorsiona i 
impedeix el poder atendre a les necessitats pedagògiques estructurals que requereix aquest 
pla d’estudis.  
Per tal de resoldre aquesta situació (les llistes pròpies del Grau que hi ha al Consorci 
d’Educació són buides de candidats) s’ha elaborat un estudi de les diverses ocupacions 
pedagògiques d’alguns dels col·laboradors, d’aquells que tenen una major incidència en 
aquests estudis, i s’han reobert —públicament i d’acord amb RRHH del CEB i sindicats— les 
seves llistes (3 matèries que corresponen a quatre assignatures i a sis docents). El procés de 
baremació i avaluació dels candidats s’ha realitzat des de la Coordinació de Grau i els Caps 
d’Àrea (Projectes, Llenguatges i Teoria) amb presència dels agents socials. 
 
Llistes obertes per matèria: 

1. “Llenguatge i Creació” (assignatura: 200763 Laboratori de Llenguatges) 4 docents 
admesos. 

2. “Context i Desenvolupament d’Àmbits Específics” (assignatura: 200768 Metodologia 
Projectual de Disseny II i 200774 Metodologia Projectual de Disseny III) 1 docent 
admès. 

3. “Context i Desenvolupament” (assignatura: 200752 Introducció a la Cultura del 
Projecte) 1 docent admès. 

 
Aquest procés va realitzar-se a finals del mes de gener, principis de febrer. Tot el professorat 
col·laborador que van quedar en primer lloc de les llistes, acabades les baremacions, va 
canviar la seva relació contractual amb el Consorci passant a ser professor funcionari interí. 
Al mateix temps, des de la mateixa estructura del Grau, es treballa amb el Consorci per a 
planificar l’obertura d’algunes llistes més de cara a l’inici del curs 2018-2019. D’aquesta 
manera el volum de professorat col·laborador quedarà reduït a les necessitat pròpies d’aquest 
pla d’estudis. 



 

 

El curs 2017-2018 s’ha presentat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a l’Agència 
de Qualitat Universitària (AQU) la reforma del pla d’estudis de Grau. Reforma que incideix en 
els tres primers cursos i que deixa, el quart curs, per treballar el curs següent. El treball, 
realitzat des de la Coordinació de Grau i els Caps d’Àrea (Projectes, Llenguatges i Teoria) i 
amb l’aprovació de l’equip directiu, ha estat aprovat per tots els agents implicats. La seva 
implantació no serà gradual; els canvis que afecten aquests tres primers cursos s’implantaran, 
de cop i prèvia informació a l’alumnat, el curs 2018-2019. 

 
6. Treballar sobre les borses de docents de secundària del CEB i iniciar el treball/estudi 

sobre futures oposicions. 

Atès que les llistes municipals del Consorci d’Educació de Barcelona no s’obren de forma 
periòdica, aquestes han esdevingut absolutament obsoletes. Aquest fet dificulta la 
contractació dels perfils docents actualitzats que es reclamen des dels diversos plans d’estudi 
i, per tant, de la necessària qualitat pedagògica. 
Al llarg del curs 2017-2018 s’ha treballat amb els responsables de l’àrea de Recursos Humans 
del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) per tal de poder donar resposta a aquest fet i, 
així, poder cobrir les necessitat de l’escola. S’ha obert puntualment alguna de les llistes i, 
segons se’ns informa, a partir d’ara les actualitzacions seran permanents. Aquest fet facilitarà 
la contractació i les substitucions docents que es donin al llarg del curs. 
Així mateix, i davant l’horitzó d’unes properes oposicions l’any 2020, la direcció de l’escola ha 
iniciat l’anàlisi del nombre de vacants que haurien de sortir a concurs. Aquest anàlisi, que cal 
continuar al llarg del curs 2018-2019, és complex donat els diversos factors que poden fer 
variar aquest nombre: jubilacions d’un nombre elevat de professorat, la contractació de 
funcionaris al Grau i les necessitats pedagògiques reals per tal que no afectin als nivells de 
qualitat i prestigi de l’Escola Massana. 
Per a nosaltres, la diversitat de docents impartint una mateixa assignatura o àrea de coneixent 
és necessària. Així mateix, el nivell d’alta especialització que requereixen algunes 
assignatures no s’hauria de veure afectada pels rígids models contractuals que es deriven 
d’una oferta pública de funcionarització. 
Esperem, una vegada es defineixin aquestes oposicions i el nombre aproximat de places a 
ocupar, iniciar un treball amb la plantilla docent per acompanyar-nos col·lectivament en 
aquest procés. Dissortadament aquests curs 2017-2018 hem patit una elevada manca 
d’informació per part de RRHH i sindicats que trasllada el gruix del treball al llarg del proper 
curs.  

 
  



 

 

2 MEMÒRIA SECRETARIA ACADÈMICA 2019-2020 
 
 

1. Gestió dels processos de preinscripció i matrícula dels ensenyaments no universitaris del curs 
2020-2021. 
 
S’han gestionat durant els període de preinscripció i matrícula determinats per la Resolució 
EDU/576/2020 de 21 de febrer el següent nombre de preinscripcions i matrícules. 
 
Preinscripció 

1r batxillerat 250 
2n batxillerat 7 

  
Total btx 257 

  
CFSA 1r Tècniques Escultòriques 11 
CFSA 1r Gràfica Impresa 60 
CFSA 1r Il·lustració 112 
CFSA 1r Modelisme Industrial 24 
CFSA 1r PIDOD 68 
CFSA 1r Joieria 25 
CFSA 1r Mur 23 
CFSA 1r Tèxtil 11 

Total 334 
  

CFSA 2n Tècniques Escultòriques   
CFSA 2n Gràfica Impresa 2  
CFSA 2n Il·lustració 4 
CFSA 2n Modelisme Industrial  
CFSA 2n PIDOD 11 
CFSA 2n Joieria 1 
CFSA 2n Mur   
CFSA 2n Tèxtil  1 

Total 19 
 
Matrícula 20/10/2020 

1r batxillerat 102 



 

 

2n batxillerat 99 
  

Total batxillerat 201 
  

CFSA 1r Tècniques Escultòriques 15 
CFSA 1r Gràfica Impresa 28 
CFSA 1r Il·lustració 28 
CFSA 1r Modelisme Industrial 26 
CFSA 1r PIDOD 30 
CFSA 1r Joieria 21 
CFSA 1r Mur 28 
CFSA 1r Tèxtil 20 

Total 196 
  

CFSA 2n Tècniques Escultòriques 19 
CFSA 2n Gràfica Impresa 42 
CFSA 2n Il·lustració 29 
CFSA 2n Modelisme Industrial 22 
CFSA 2n PIDOD 27 
CFSA 2n Joieria 14 
CFSA 2n Mur 18 
CFSA 2n Tèxtil 17 

Total 188 
  

PFC Escultura   
PFC Modelisme Industrial 18 
PFC PIDOD 22 
PFC Joieria 20 
PFC Mur 15 
PFC Tèxtil 13 

Total 88 
 
Indicador: Sí 
 

2. Gestió dels processos de matrícula dels ensenyaments universitaris del curs 20202-2021. 
 
S’han gestionat durant els períodes de matrícula determinats per la UAB en el seu calendari 
de processos, el següent nombre de matrícules. 



 

 

 

Grau en Arts i Disseny 1r 104 
Grau en Arts i Disseny 2n 43 
Grau en Arts i Disseny 3r 65 
Grau en Arts i Disseny 4t 91 
Total Grau 303 
 

D’altra banda també s’ha gestionat la matrícula del Postgrau en Arts Aplicades 
Contemporànies, títol propi de la UAB. 
 

Postgrau 0 
 

Indicador: Sí 
 

3. Gestió dels processos d’inscripció de les proves d’accés a CFAS del curs 2019-2020. 
 
S’han gestionat les diverses incidències presentades en relació a dues convocatòries, 
regulades per la Resolució EDU/165/2020: 

• Convocatòria de maig 2020: 100 inscripcions (retardada al juny per pandèmia covid-19) 
• Convocatòria de juny 2020: 0 inscripcions (suspesa per pandèmia covid-19) 
• Convocatòria de setembre de 2020: 16 inscripcions  

També s’ha gestionat el procés d’avaluació, entrada de qualificacions, emissió de certificats i 
altres gestions administratives. 
 
Indicador: Sí 
 

4. Gestió dels processos d’inscripció i matrícula de la Massana Permanent del curs 2019-2020. 
 
S’han gestionat durant els període de preinscripció i matrícula determinats pel centre el 
següent nombre de preinscripcions i matrícules. 
 
Preinscripció 

Massana Permanent 1Q 198 
Massana Permanent 2Q 172 
Total Massana Permanent 370 

 
Matrícula 

Massana Permanent 1Q 188 



 

 

Massana Permanent 2Q 172 
Total Massana Permanent 360 

 
Indicador: Sí 
 

5. Gestió dels processos d’avaluació i certificacions dels alumnes matriculats el curs 2019-2020. 

 
Al llarg del curs acadèmic s’han gestionat els diversos processos d’avaluació en els 
ensenyaments no universitaris i en els ensenyaments universitaris d’acord amb els calendaris 
elaborats pel centre seguint les instruccions que els diversos referents normatius determinen. 
 
S’ha millorat el treball de les juntes d’avaluació sobre el full de qualificacions de cada alumne, 
per tal que arribi a la secretaria acadèmica amb tota la informació necessària completada. 
Tanmateix, hi ha encara un bon marge de millora. 
 
Indicador: Sí 
 

6. Anàlisi del funcionament general de la secretaria acadèmica. 
 
El funcionament general de la secretaria acadèmica és molt bo. Les persones que s’ocupen 
de les diferents tasques administratives tenen un molt bon coneixement de la feina i actuen 
amb gran professionalitat. 
 
El tancament del centre, a partir del 13 de març, per la pandèmia del covid-19, va comportar 
la necessitat i obligatorietat de treballar des de casa. L’esforç ha estat ingent per atendre el 
tancament del curs 2019-20 amb la gestió de les avaluacions finals, i els processos de 
preinscripció i matrícula per al curs 2020-21. Per acabar d’afegir dificultat a l’acompliment de 
les tasques, el calendari de la preinscripció i la matrícula va ser retardat a finals del mes de 
maig i tot el mes de juny, circumstància que ho va fer coincidir amb l’avaluació final del curs. 
 
S’ha continuat treballant, en general, amb l’estructura de dues persones ocupant-se dels 
estudis universitaris i de formació contínua al llarg de la vida, i dues dels estudis no 
universitaris, amb la necessària flexibilitat i permeabilitat per atendre les diverses 
circumstàncies esdevingudes. 
 
Cal seguir treballant sobre aquest tema en el futur immediat. 
 
Indicador: Sí 
 



 

 

7. Treball per facilitar que una part dels processos administratius es puguin fer via web. 
 
S’ha continuat la feina iniciada els cursos anteriors de posar a disposició de l’alumnat un bon 
nombre de formularis al web del centre, per tal d’estalviar-los desplaçaments. 
 
La pandèmia del covid-19 ha comportat que totes les gestions de la preinscripció i la matrícula 
s’hagi fet via web. El resultat ha estat correcte, malgrat la inexperiència i la impossibilitat de 
preparar-ho per causes de força major. 
 
Tenim consciència de la necessitat de seguir el camí de facilitar cada cop més gestions al 
nostre alumnat via web i digitalitzar més el funcionament de la secretaria. 
 
Indicador: Sí 
 

8. Anàlisi i valoració dels programaris informàtics de gestió acadèmica 
 
La gestió acadèmica del centre es fa amb dos programaris: Alexia i Codex. El programa 
Alexia es fa càrrec de la gestió del batxillerat i dels cicles formatius. El programa Codex es fa 
càrrec de la gestió del grau universitari, del postgrau i de la Massana Permanent. 
 
Amb el programa Alexia hi ha dos problemes importants. El primer és que la relació amb les 
persones responsables del programa és molt dolenta, ignorant, fins i tot, les peticions fetes 
per la direcció per parlar, tanmateix, l’atenció del servei tècnic per solucionar els problemes 
puntuals que van sorgint és bona. El segon és que la configuració del programa no recull 
singularitats pròpies de l’avaluació dels cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i 
disseny, circumstància que ens genera problemes de diversa índole. 
 
A final de curs el Departament d’Educació i el CEB ens han comunicat que el curs vinent 
passarem a poder fer la gestió acadèmica del batxillerat amb el programa Esfera@ i la dels 
cicles formatius amb el programa SAGA. 
 
Indicador: Sí 
 

9. Suport en l’elaboració dels calendaris dels diversos plans d’estudis del centre 
 
S’ha donat suport, molt puntualment, en l’elaboració dels calendaris de batxillerat i del grau 
universitari. Pel que fa al calendari dels CFAS, s’ha elaborat conjuntament amb la 
coordinadora dels CFAS, de la mateixa manera que es va fer el curs acadèmic anterior. A 
partir de la versió per a direcció, coordinació i tutories s’ha elaborat una versió per a l’alumnat, 
que ha estat carregada a la pàgina web de l’escola. 
 



 

 

Indicador: Sí 
 

10. Suport en l’aplicació de les diverses normatives que regulen diversos plans d’estudis del 
centre. 
 
S’han atès les demandes fetes per membres de direcció, membres de coordinació i docents 
en relació a la recerca dels referents normatius aplicables a situacions concretes, així com a 
la seva interpretació. 
 
Indicador: Sí 

  



 

 

3 MEMÒRIA ACCIÓ CULTURAL 2019-2020 
 
L’Acció Cultural de l’Escola Massana és el reflex de l’activitat pedagògica que es porta a terme al 
centre i s’ha de configurar com un dels motors de comunicació dels seus valors. Presentem les 
accions que s’han desenvolupat durant el curs 2019/20 en funció dels objectius marcats:  
 
 1. CONSOLIDAR UN PROGRAMA ESTABLE D’EXPOSICIONS I MILLORA 

DE LES INFRAESTRUCTURES EXPOSITIVES 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Organitzar 
exposicions 
periòdiques 
 
 
Activitats 
Complementàries 
 
Comprar material 
d’exposicions 
 

Nombre de 
visitants i 
qualitat de 
les 
exposicions 
 
Nombre 
d’assistents  
 

Responsable 
d’Acció 
Cultural i 
Coordinadora 
d’Exposicions 
 

Durant tot el 
curs 
 
 
 
 
Durant tot el 
curs 
 

 

 
 
1.-COMISSARIAT, GESTIÓ, COORDINACIÓ I MUNTATGE D’EXPOSICIONS: 
S’han organitzat un total de 21 exposicions: 
4 a l’Espai Busquets, 10 a l’Espai Trans, 2 a l’Espai Front, 3 a altres espais de l’Escola i 2 fora de 
l’Escola. 
 
ESPAI BUSQUETS.  
L’Espai Busquets és el lloc de representació de la transversalitat en pro d’una formació holística, 
generalista i integradora adient al projecte de direcció. Consolidar un programa estable 
d’exposicions ha estat un objectiu específic de l’àrea d’acció cultural. Les quatre exposicions que 
hem organitzat durant el curs acadèmic són: 
 
CENTRIFUGACIONS III. _DAVANT LA INCERTESA… 

Espai Busquets. Del 17 d’octubre al 20 de desembre 2019 

Exposició a cura de Gabriel Luciani, Pep Dardanyà i Èlia Clemente  

Centrifugacions és el títol d'un cicle d'exposicions que té com a objectiu mostrar anualment els 
millors projectes d'alumnes de l'Escola Massana. Vol ser un reconeixement als projectes que van 
assolir els millors propòsits als diferents plans d'estudi que s'imparteixen.  



 

 

A l'exposició es mostren projectes molt diversos, que van des dels més conceptuals als més 
formals; dels que han desenvolupat recerques sobre els materials i les tècniques, fins als que 
proposen reflexions sobre la funció de la imatge a la societat contemporània. Els treballs 
seleccionats reafirmen la importància dels processos de recerca en l'àmbit del disseny i de les arts 
visuals contemporànies, amb el convenciment que cal superar les disciplines i assumir un nou rol de 
l'artista i del dissenyador com a investigador i pensador. Des d'aquest nou rol, les arts visuals i els 
dissenys poden aportar pensament i coneixement més enllà del seu àmbit habitual d'actuació, amb 
una "centrifugació" permanent, entesa com el moviment que permet "fugir del centre" i, per tant, 
traspassar les fronteres entre disciplines, entre espais i entre coneixements, amb l'objectiu de 
contaminar i contaminar-nos d'idees, de reflexions i de produccions que ens ajudin a millorar el 
nostre entorn.  

Aquesta tercera edició del cicle l'hem subtitulat _davant la incertesa amb la intenció de potenciar 
reflexions implícites en molts dels projectes presentats. Preocupacions i neguits que es transformen 
en accions i amb reflexions sobre la precarietat laboral, sobre la vulnerabilitat acadèmica i 
professional, sobre el desassossec que produeix el context de creació actual, sobre les estructures 
polítiques i culturals de producció, etc. En definitiva, sobre la certesa que els projectes en l’àmbit de 
l'art i el disseny poden actuar com a eines processuals per tal d’ajudar a assimilar, alleujar i fins i tot 
solucionar neguits, aportant coneixement útil per a poder entendre i així poder respondre al nostre 
complex entorn. En aquest procés, es dissolen les hipotètiques fronteres entre el polític, el social i el 
personal, esdevenint possibles i noves estratègies afectives de resolució de conflictes. 

Amb la participació dels estudiants: MARTA ANGLADA. MAX AZEMAR. ALEXANDRA BARRES. 
RAQUEL BAUTISTA USEROS. JAVIER BRAVO. ÒSCAR CABREJAS. MARINA CARMONA. MÒNICA 
CASUGAS. BÉRÉNICE COURTIN. MARTÍ DE LA MALLA. JOSEFINA ESPINOZA. SANDRA FREIJO. 
JORDI LACROIX. JÚLIA LLOVERAS. MERITXELL ROMANO.  

 
PROCESSOS CERÀMICS. ESCOLA MASSANA. CERÀMICA CUMELLA 1880 
Espai Busquets. Del 24.1 al 20.3.20 
L’exposició mostra diferents procediments de fabricació ceràmica aplicada a l’arquitectura, amb 
especial atenció al disseny i a la producció de la façana de l’Escola Massana. 

La trajectòria de Cumella en col·laboració amb arquitectes és extensa: Va encarregar-se de la 
ceràmica pel Parc dels Colors, de Mollet del Vallès (acabat el 2001), i va recobrir les escultures del 
Parc Diagonal Mar (2002) i el sostre espectacular del Mercat de Santa Caterina (2005), totes elles 
per l’estudi EMBT (Enric Miralles i Benedetta Tagliabue). 

Va col·laborar amb l’artista Frederic Amat en projectes com Mural d’Ulls (2011) a l’Hotel Ohla 
Barcelona, i Villa Nurbs, Empuriabrava (2009), de l’arquitecte Enric Ruíz Geli. Cumella va treballar 



 

 

amb l’arquitecte Daniel Isern en la façana i interiors de l’Hotel Ohla Eixample (2016); i amb 
l’arquitecta Carme Pinós en la nova seu de l’Escola Massana de Barcelona (2017) al Raval. 

ESPAI TRANS.  
L’Espai Trans és l’espai per a fer-hi exposicions de presentació dels projectes que es desenvolupen 
a l’escola durant l’any acadèmic relacionats directament amb els diferents plans d’estudi, 
disciplines o assignatures concretes. Aquestes exposicions, enteses com accions pedagògiques, 
on l’alumnat aprèn a mostrar i per tant a comunicar les seves produccions, acompleixen 
perfectament amb l’objectiu de fomentar la participació de la comunitat educativa en l’Acció 
Cultural de l’Escola. També disposem de l’Espai Blanc, un espai per a mostrar, de forma efímera, 
projectes d’alumnes i professors que complementi l’espai expositiu central.  
 
Exposició Batxillerat. Del 9 al 20.08.2019 
Línia de sortida. CFGS Joieria Artística. Del 25.08 al 20.9.2019   
Ultraprocessats gràfics.CFGS de Gràfica Impesa.  Del 9.11.2019 al 10.02.2020  
Espais per la llar(‘) d’infants. CFGS de PIDOD. Del 09 al 22.03.2020 
  
ESPAI FRONT I ALTRES ESPAIS DE L’ESCOLA 
Gravats . Batxillerat.  Del 04.11.2019 al 08.11.2019 
Connexions a primera vista. Andrea Pérez. Batxillerat. 24.01.2020 al 10.02.2020 
Vernissage: Grau. Practiques de l’art. de 4art de Grau. Del 08.01.2020 al 09.01.2020 
Art i canvi climàtic. Treball de Recerca batxillerat. Del 15.01.2020 al 16.01.2020 
Alejandro Martín. CFGSTècniques escultòriques .PI. Del 24.02.2020 al 25.02.2020 
 
 
 
 2. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA 

EN L’ACTIVITAT CULTURAL. 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Exposicions 
a l’Espai 
Trans 
 
 
 
Activitats 
relacionades 
amb els 
diferents 
plans 

Nombre de 
visitants i 
qualitat de les 
presentacions 
 

Responsable 
d’Acció 
Cultural i 
Coordinadora 
d’Exposicions 
 

Durant tot el 
curs 
 

 



 

 

d’estudi 

2. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATTIVA EN LAS ACCIONS 
CULTURALS. 
 
Pensem necessari concebre els espais expositius com un lloc d’exhibició i de visibilització de la 
producció de l’escola, però també servir com a motor d’apertura de debats, permetent que les 
investigacions dels membres del centre tinguin un cos on poder establir-se i nodrir-se de manera 
pública i col·lectiva. Per tant, entenem que aquest escenari no és només un lloc d’exhibició de 
projectes per parcel·les o per assignatures només, sinó que apostem per una transversalitat en pro 
d’una formació holística, generalista i integradora adient al caràcter del centre, i que tanmateix 
permeti potenciar les diferents especialitats des dels seus distints escenaris. En totes les activitats 
que s’han organitzat durant el curs 2019/20 hi han participat gran nombre de professors I 
d’alumnes. També hem de destacar que hem detectat que ha pujat el nombre de persones i agents 
culturals exters a l’Escola que han vingut a les activitats. Així suposa acomplir amb l’objectiu de 
vincular la comunitat educativa, en tota la seva complexita,t amb el context cultural de la ciut 
 
 
 3. COORDINAR ELS SEMINARIS I CONCURSOS 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Coordinació 
de l’acció 
comunicativa 
de les 
exposicons i 
dels actes 
amb la 
responsable 
de 
comunicació 
 
 
Coordinació 
de l’acció 
cultural 
relacionada 
amb els 
seminaris 
 

Coherència 
de la identitat 
corporativa 
en tots els 
suports 
 
 
 
 
 
 
 
Coherència i 
qualitat de 
totes les 
activitats 
 

Responsable 
d’acció 
Cultural de 
Comunicació 
i 
Disseny 
Gràfic 
 
 
 
 
 
 
Responsable 
de d’acció 
Cultural i 
Responsables  
de seminaris 
 

Durant tot el 
curs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant tot el 
curs 
 
 
 

 

 
 
3.-	SEMINARIS, TALLERS I CONCURSOS  



 

 

 
SEMINARIS, TALLERS I CONCURSOS EN L’ÀMBIT DE LES ARTS 
Coordinadora: Montserrat Romaní 
Els seminaris que l’Escola ofereix als seus alumnes forma part també de les diferents estratègies de 
col·laboració que el centre realitza amb entitats externes i són una eina pedagògica que 
complementa i aprofundeix en relació en temes concrets. Generalment, són cursos intensius, 
monogràfics i de curta durada, i estan adreçats als alumnes dels cicles formatius i de grau 
universitari. 
 
Fundació Han Nefkens, Barcelona. Per raons de re-estructuració de les polítiques de mecenatge 
de la fundació, en endavant adreçada a la producció i difusió de la pràctica audiovisual, durant el 
primer semestre de curs es va concloure el conveni amb l’Escola Massana per donar continuïtat al 
taller internacional APERTUS en arts visuals. La fundació està oberta a valorar futures 
col·laboracions. 
 
Fundació Espai Guinovart, Agramunt. La Matèria Editada és el títol del taller de gravat realitzat a 
l’Escola Massana durant el curs 2018-2019, amb el suport de la fundació Guinovart, en el marc del 
centenari del naixement de l’artista, i la col·laboració del taller de gravat Tinta Invisible de 
Barcelona. Amb l’objectiu d’apropar la figura de l’artista Josep Guinovart a l’alumnat, els 
participants del taller van experimentar amb la matèria i van produir un llibre d’artista cadascú.  
Entre l’1 de desembre de 2019 i el 23 de febrer de 2020 es va dur a terme una primera exposició de 
resultats a l’Espai Guinovart d’Agramunt.  
Es preveu que, durant el curs 2020-2021 es realitzin més mostres per presentar i difondre la feina 
realitzada pel conjunt de participants al taller. 
 
Memoria Chema Alvargonzález. Durant la tardor del curs 2019-2020 es va realitzar una 
col·laboració amb l’entitat Memoria Chema Alvargonzalez que té com a finalitat mantenir i difondre 
el llegat artístic de l’artista Chema Alvargonzalez (4 de gener 1960, Jerez de la Frontera - 18 
d'octubre 2009, Berlín).  Coincidint amb el 10è aniversari de la mort de l'artista, la Memoria Artística 
Chema Alvargonzález i l'Escola Massana van programar quatre activitats per rememorar i donar a 
conèixer la figura i el treball de l’artista. 
 
- Instal·lació a la façana exterior de l’Escola Massana de l’obra titulada Transformació (1994) del 
propi artista. 18 octubre – 15 desembre 2019. 
 
- Taula rodona amb el títol "La llum en la paraula transforma". Va comptar amb diversos 
participants els quals van compartir les experiències culturals i intel·lectuals que van establir en vida 
amb l’artista Chema Alvargonzález. 24 octubre 2019. Sala d’Actes de l’Escola Massana. 
 
- Punt de consulta a la biblioteca de l’Escola Massana de materials, documents i llibres sobre 
l’artista i la seva relació amb la llum, la fotografia i el vídeo. 



 

 

 
- Convocatòria de fotografia i vídeo “Més llum”, adreçada a l’alumnat de Grau, al voltant del 
diàleg lumínic que l’obra Transformació va establir amb l’Escola Massana i el seu entorn durant la 
seva instal·lació.  
 
 
 
PROGRAMES EN ACTIU 
 
Conveni amb l’escola de primària Octavio Paz, Barcelona. El curs 2019-2020 ha donat impuls al 
primer any de col·laboració entre l’Escola OP i l’Escola Massana. Objectiu: desenvolupar l’àrea de 
LLENGUATGES ARTÍSTICS de l’Escola OP amb la contractació d’alumni de Massana interessats en 
ampliar experiència i recerca en el camp de les arts i l’educació. S’ha acordat continuar-la el curs 
vinent mitjançant la revisió del conveni amb l’objectiu de reforçar la implicació i benefici mutus.  
 
 
Taller Llibres d’Artista. Tutors/docents:  Albert Martín, Poncho Martínez. El desembre de 2019 es 
va llençar una convocatòria a l’alumnat de cicle formatius i Grau de l’escola Massana per incentivar 
la producció de llibres d’artista a través de l’aprenentatge d’un conjunt d’eines conceptuals, 
metodològiques i formals. Amb el suport de Tinta Invisible Edicions (https://www.gravat.com/es), 
s’emmarca en un programa adreçat a col·laborar amb escoles d’art i disseny d’arreu del país. 
A la convocatòria s’hi van presentar vint-i-cinc persones. 
 
Durant el confinament s’han realitzat reunions online amb els participants per acompanyar els seus 
respectius processos de treball. Durant la segona quinzena de juny i la primera de juliol de 2020 
s’han realitzat trobades presencials entre els dos tutors i els participants, mantenint les prevencions 
que recomanen les autoritats sanitàries. Activitats: La primavera de 2020, just abans de l’estat 
d’alarma, es va fer una visita guiada a l’Arxiu del MACBA per conèixer una selecció singular dels 
llibres d’artista procedents de la col·lecció del museu. Calendari: El curs es va iniciar el gener de 
2020 i tenia previst finalitzar amb una exposició col·lectiva dels resultats la tardor de 2020 a l’espai 
Tinta Invisible Edicions. Atesa la crisi sanitària s’ha posposat el calendari i actualment està previst 
recuperar a la tardor les sessions de treball presencial a l'escola Massana. Si els esdeveniments ho 
permeten l’exposició es realitzarà el desembre de 2020 o el gener de 2021. 
 
 
SEMINARIS, TALLERS I CONCURSOS EN L’ÀMBIT DEL DISSENY 
Coordinador: Diego Ramos 
 
Conveni EMAV. Redacció conveni de col·laboració entre l'Escola de Mitjans Audiovisuals i l'escola 
Massana, per realitzar un peça audiovisual del workshop d'inflables amb l'empresa Picto Facto. 
 



 

 

Associació veïns Plaça Gardunya. Reunions amb els responsables de l'Associació de Veïns de la 
plaça de la Gardunya i de l'Ajuntament per plantejar possibles col·laboracions. 
 
Taula rodona. Ángeles nuevos. Escenas de la reforma de la plaza de la Gardunya. Participació 
en la taula rodona realitzada en el marc de l'exposició al centre de la Virreina junt amb Santi Ibarra, 
Juanjo Moreno, Carme Pinós, Marc Aureli Santos, Eduard Soley y Jorge Ribalta. 
 
LLum Barcelona. Coordinació de l'activitat "LLUM BARCELONA" organitzada pel ICUB al barri de 
Poblenou, on un grup de treball format per alumnes de Grau va realitzar instal·lació lumínica al 
carrer Pujades. El grup de treball va tenir el suport de l'estudi d'arquitectura TAKK. 
 
Monogràfic Xavier Nogués. Reunions amb responsables del seminari per tal de proposar noves 
dinàmiques i un nou plantejament de la col·laboració amb associació Xavier Nogués a causa de la 
reducció del pressupost designat al seminari. 
 
Carnet jove. Coordinació de conferència/presentació de les beques CARNET JOVE'20 per als 
alumnes de CICLES. 
 
Mural cicles. Gestió de l'esponsorització de material MONTANA per a la realització d'un mural en el 
marc de l'exposició "Altres Mons possibles" 
 
Col·laboració amb El Liceu amb el projecte Opera Prima. Reunions prèvies per marcar les bases 
de la col·laboració amb Liceu i Associació Sinia. 
 
 
 
 4. DONAR A CONÈIXER L’ACTIVITAT CULTURAL DE L’ESCOLA AL BARRI I A 

LA CIUTAT I CONSOLIDAR LES RELACIONS INSTITUCIONALS 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Representació 
en espais de 
trobada del 
barri i la ciutat 
 
 
 
Relacions 
institucionals 
 

Nombre de 
reunions a què 
s’ha assistit i 
informe de 
projectes 
conjunts 
 
Memòria de 
projectes 
conjunts i 
detall de 
col·laboracions 

Responsable 
d’Acció 
Cultural 
 

Permanentment 
 
 
 
 
 
 
Durant tot el 
curs 
 
 
 

 

 



 

 

 
4.- RELACIONS INSTITUCIONALS.  
 
Un dels principals objectius de l’Acció Cultural és establir convenis de col·laboració amb entitats i 
institucions públiques i privades de la ciutat i del país. La responsabilitat de l’acció cultural recau 
també en consolidar les relacions institucionals i generar-ne de noves. Amb aquest objectiu, 
participem de manera regular en les juntes del patronat d’Amics de la Rambla i del patronat de Tot 
Raval. També hem fet projectes de col·laboració puntuals amb la Fundació Han Nefkens, la 
Fundació Xavier Nogués, el Macba, l’ICUB, Campus de les Arts, la Boqueria, Hangar, Laie, l’Institut 
Municipal de les persones amb discapacitats, 48 Open House Barcelona, La Fundació Guinovart, 
Barcelona Dessign Week, l’Escola Octavio Paz, etc.. 
  



 

 

 
 5. SEGUIMENT I SUPORT ELS ACTES CULTURALS I FESTIUS 

INSTITUCIONALS 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Organització 
de 
conferències 
a la sala 
d’actes 
 
 
 
 
Coordinació 
de suport a 
tots els actes 
de l’escola 
 

Nombre 
d’assistents i 
qualitat de les 
presentacions 
 
 
 
 
Nombre 
d’assistents i 
qualitat de les 
presentacions  
 

Responsable 
d’Acció 
Cultural 
 
 
 
 
 
Equip directiu 
Coordinacions 
de gestió 
 
 
 
 
 

Durant tot el 
curs 
 
 
 
 
 
 
Durant tot el 
curs 
 
 

 

 
 
5.- ORGANITZACIÓ, SEGUIMENT I SUPORT DELS ACTES CULTURALS, CONFERÈNCIES I 
ALTRES ESDEVENIMENTS.  
 
La responsabilitat de l’Acció Cultural recau en organitzar i fer el seguiment i suport dels actes 
institucionals, lliurament de diplomes, festa final de curs, concert de Nadal, lliçó inaugural, etc. així 
com dels seminaris i concursos que es programin. Aquest curs hem organitzat: 
 
Lliurament de diplomes del Grau Universitari. Promoció 2017/18. 26.10.19. Sala d’Actes. 
 
Participació de l’Escola a 48 Open House Barcelona. 27 d’octubre. 
https://www.48hopenhousebarcelona.org/ca/edifici/escola-massana-centre-dart-i-disseny 
 
LLiçó inaugural. “Si vols aprendre, lluita i col•labora”. 29.10.19 
A càrrec de Genís Roca. Expert internacional sobre com la transformació digital està alterant els 
entorns personals, professionals i empresarials. 
 
Bauhaus 100 anys. 21.11.19 
Taula rodona.  



 

 

Coincidint amb el centenari de la coneguda escola d’art i disseny alemanya, es desenvoluparà 
aquesta taula rodona organitzada per l’Associació Amics de la Massana. 
Continguts de la taula rodona i participants: 
–La Bauhaus: una idea. A càrrec de Xema Vidal. 
–Disseny i producció: la Bauhaus. A càrrec de Josep Maria Tremoleda. 
–La influència de la Bauhaus a les escoles de disseny de Barcelona. A càrrec de Begonya Samit. 
 
Desconcert de nadal a càrrec de Marialluïsa. 19.12.19 
Marialluïsa són els últims nouvinguts al microcosmos de feliç creativitat conegut com el Pop 
Metafísic. La primera pista sonora d’aquest jove quartet d’Igualada és un EP de debut que fa honor, 
ja des del títol, a les propietats de l’herba que els dóna nom: “Pren-t’ho amb calma”. Cançons 
senzilles però preciosistes, amb reflexions vitals i imatges oníriques que s’enlairen sobre melodies 
brillants, sons atmosfèrics i ecos africans. Marialluïsa són Pau Codina (veu i guitarra espanyola), 
Carles Guilera (guitarra elèctrica i teclats), Andreu Dalmau (baix) i Pol Mitjans (bateria).  
 
Relacions possibles entre el disseny, la ceràmica i l’arquitectura. 20.2.20.  
Taula rodona amb la participació de: Toni Cumella, Carme Pinós i Oscar Guayabero 
 
La terra i el foc: entorn creatiu de Martí Royo. Conferència d’Assumpta Rosés  06.02.2019. 
Organitza: Associació de Ceramistes de Catalunya 
Complement de l’exposició d’obra de Martí Royo a la sala d’exposicions de l’Associació. 
  



 

 

4 MEMÒRIA COMUNICACIÓ 2019-2020 
 
  
  1. Objectiu: Promocionar l’escola  
Acció  Indicador  Responsable  Temporització  Observacions  

Saló de 
l’Ensenyament  

Nombre 
persones 
ateses:   
Es realitza 
tot on line. 
20 sessions 
+ un 
centenar 
d’entrevistes 
personals 
virtuals  

Responsable 
de 
Comunicació  
Responsable 
d’estratègia i 
Innovació  

Març 2020  
  
  

–S’anul·la el Saló a una 
setmana de l’obertura  
–Des del Saló es 
repensa l’experiència i es 
passa a virtual.   
–Es reforça la 
comunicació on line: 
entrevistes virtuals, 
sessions informatives on 
line…  

Sessions 
informatives  

Nombre total 
d’inscrits a 
les sessions: 
aprox. 1000   
  

Coordinadors 
plans 
d’estudis  

Març–Juliol 
2020  

BATXILLERAT: atenció 
on line personalitzada  
CICLES: 2-3 sessions 
informatives per cada 
cicles  
GRAU: 15 sessions   

Portes obertes 
a la UAB  
  

Nombre 
d’assistents 
a les 
xerrades: 
400  
  

Coordinador 
Grau  
Caps d’Àrea 
Grau  
  

Febrer–Març 
2020  
  

Es distribueix un material 
gràfic acabat d’editar en 
format diari de grans 
dimensions que descriu 
el grau  

Landing Page  
Tres noves 
entrades al 
web  

Comunicació 
amb el suport 
de 
responsables 
dels 3 plans 
d’estudis  

Març-Maig  

Davant la impossibilitat 
d’atendre a l’escola les 
sessions informatives, es 
dissenyen 3 landing 
pages al web de l’escola 
on trobar sintetitzada la 
informació dels 3 plans 
d’estudis  

Premis  
  

Certàmens a 
què ens 
presentem i 
Guardons 
rebuts:  2 
  

Docents, 
tutors, 
coordinadors  
  

Durant tot el 
curs  
  

–Irene Sagarra (CF 
Modelisme Industrial) 
premi "Talent Creatiu i 
Empresa" del Dep. 
d'Educació a per "Llossa, 
fogó de sobretaula".  
–Azahara Puertas (CF 
Modelisme Industrial) 
menció pel PROJECTE 
LEAF. 
  



 

 

 
  
 
 
  
  

 
 
 
  
 
  
 
  

Barcelona 
Design Week  

Participació 
a la 
programació 
del Festival  
  

Responsable 
Acció 
Cultural  

Juny 2020  

La setmana del Disseny 
es postposa per la 
COVID al Novemvre de 
2020, hi mantenim la 
nostra participació.  

 
 
  

2. Promocionar tota l’oferta educativa, en especial la pròpia (Postgrau i 
Massana Permanent)  

Acció  Indicador  Responsable  Temporització  Observacions  

Millora i 
manteniment 
web  
  
  

Consulta de la 
pàgina: Usuaris 
8.624 
Sessions 
13.987 
Pàgines vistes 
45.213 
  

Responsable 
de 
Comunicació  
Responsable 
d’estratègia i 
Innovació  
  

Durant tot el 
curs  
  

–Es milloren els criteris 
per a la cerca als 
buscadors SEO  

Dinamització 
Xarxes 
socials  
  

Freqüència 
activitat: diària   
  

Responsable 
de 
Comunicació  
Responsable 
Disseny 
Gràfic  
Proveïdor: 
Laboh  
  

Durant tot el 
curs  
  

Instagram: 8.534  
Twitter: 5.337  
Facebook: 11.360  
Telegram Massana: 
125  
Telegram Dijous  
Canal Youtube: 135  

Llençament 
vídeo 
promocional  

Visualitzacions:  
3639  
  

Responsable 
de 
Comunicació  
I d’estratègia i 
Innovació  
  

Gener 2020  

Valorem com a impacte 
molt positiu el vídeo, 
pel posicionament que 
aconsegueix de l’escola 
en el panorama 
educatiu i cultural de la 
ciutat i de l’estat  

Newsletter  
Enviaments: 33 
campanyes, 
periodicitat no 
fixa  

Responsable 
de 
Comunicació  
 I Acció 
Cultural  

Durant tot el 
curs  
  

És un canal al que es 
pot arribar a més de 
6000 subscriptors. 
Aquests estan 
segmentats i cada 
campanya s’envia 
selectivament  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  3. Consolidar la singularitat de l’Escola Massana  
Acció  Indicador  Responsable  Temporització  Observacions  

Construcció 
de la imatge 
corporativa  
  
  

Coherència 
de la identitat 
corporativa: 
es consolia  
  

Responsable 
de 
Comunicació  
Responsable 
Disseny 
Gràfic  
  

Durant tot el 
curs  
  
  

–Implantació plantilles 
Word  
  
  
  

Visibilitat en 
mitjans  
  

Nombre 
d’aparicions: 
no se n’ha 
fet 
seguiment 
  

Responsable 
de 
Comunicació  
Responsable 
d’estratègia i 
Innovació  
  

Durant tot el 
curs  
  

 –L’atractiu arquitectònic de 
l’escola segueix sent 
notícia nacional i 
intermacional. 

  4. Manteniment de la comunicació amb la xarxa de contactes externs i 
l’entorn  

Acció  Indicador  Responsable  Temporització  Observacions  

Ampliar la base 
de dades de 
contactes  
Millorar la 
compartimentació  
  

Nombre de 
contactes a la 
base de 
dades:  aprox. 
6000 
  
  

Responsable 
de 
Comunicació  
  
  
  

Permanentment  
  
  
  
  

 –Es treballa de 
cara el curs 
vinent en dotar 
de correu 
corporatiu tot 
l’alumnat, dels 3 
plans d’estudis 
reglats. Els 
docents ja el 
tenien 
  

Representació en 
espais de trobada 
del barri i la ciutat  
  

Freqüència de 
reunions a què 
s’ha 
assistit:  es fa 
des d’acció 
cultural 

Equip directiu  
Coordinacions 
seminaris i 
concursos  
  

Durant tot el 
curs  
  

–Es deriva cap a 
Acció Cultural 

Relacions 
institucionals  
  

Informe de 
projectes 
conjunts i detall 
de 
col·laboracions  
(veure memòria 
de seminaris i 
concursos)  
  

Equip directiu  
Coordinacions 
seminaris i 
concursos  
  

Durant tot el 
curs  
  

–Es deriva cap a 
Acció Cultural 

  5. Seguiment i suport els actes culturals i festius institucionals  
Acció  Indicador  Responsable  Temporització  Observacions  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 MEMÒRIA COORDINACIÓ BATXILLERAT 2019-2020 

El curs 2019/2020 va estar profundament marcat per la suspensió de les classes presencials a partir 
del dia 13 de març de 2020, com a conseqüència de la pandèmia de covid-19. Des d’aquell moment 
es va haver d’organitzar el curs de forma virtual, amb eines que no havien estat preparades ni 
provades prèviament. Es va intentar homogeneïtzar els canals i metodologies, però es va arribar a la 
conclusió que no era necessari aconseguir que tot el professorat utilitzés exactament els mateixos 
procediments, ja que, en realitat, algunes matèries ja usaven webs, blogs o altres eines 
informàtiques que només calia reforçar o completar i que hagués estat absurd abandonar en aquell 
moment amb l’objectiu d’unificar canals. D’altra banda, cada professor o professora va anar 
descobrint des del primer moment quins procediments li eren més útils.  

D’altra banda, les instruccions del Departament d’Educació van ser que les qualificacions 
corresponents a la segona avaluació s’havien d’obtenir a partir de les observacions i indicadors 
recollits fins al 12 de març. Malgrat la feina del professorat, això va fer que l’alumnat percebés que el 
que es feia durant aquell període tenia escàs valor acadèmic. Igualment, pel que fa a la qualificació 
final del curs, les instruccions van ser que els continguts desenvolupats a partir del 14 d’abril no 
podrien condicionar l’avaluació i la qualificació finals dels i les estudiants de manera negativa i que 
es considerarien un valor afegit positiu a la formació rebuda anteriorment. Aquestes instruccions 
estaven relacionades amb les especials circumstàncies que s’estaven produint i volien evitar els 
greuges o discriminacions que podrien patir els estudiants que tinguessin dificultats, per un motiu o 
altre, per seguir un aprenentatge no presencial; tanmateix, van dificultar encara més la feina del 
professorat, ja que, en alguns casos, tot i que molt minoritaris, alguns i algunes alumnes van 
entendre que podien donar per acabat el curs, de manera que va caler multiplicar els esforços del 
professorat per tal que no se’n desconnectessin definitivament. 

Tot això, en definitiva, va fer que els objectius del curs quedessin profundament modificats. Els 
principals esforços van haver de dedicar-se a reorganitzar urgentment el curs en aquelles 
circumstàncies, adaptant-lo a la nova situació, per tal d’oferir a l’alumnat les eines que fessin 
possible assolir els objectius acadèmics previstos. Tots els processos encarats a repensar o renovar 
alguns aspectes de l’organització del batxillerat van quedar interromputs i ajornats. En 

Organització 
de 
conferències 
a la sala 
d’actes  
  

Nombre 
d’assistents i 
qualitat de les 
presentacions  
  

Responsable 
d’Acció 
Cultural  
  
  
  

Durant tot el 
curs  
  
  

 –Es deriva cap a Acció 
Cultural 

Coordinació 
de suport a 
tots els actes 
de l’escola  
  

Nombre 
d’assistents i 
qualitat de les 
presentacions   
  

Equip directiu  
Coordinacions 
de gestió  
  

Durant tot el 
curs  
  

 –Es deriva cap a Acció 
Cultural 



 

 

conseqüència, la valoració de l’assoliment dels objectius definits a inicis del curs s’ha fet tenint en 
compte aquestes circumstàncies excepcionals. 

  



 

 

 
Els objectius que es van definir per al curs 2019/2020 van ser els següents: 

1. Mantenir l’èxit acadèmic dels alumnes de batxillerat. 
2. Revisar l’organització de les matèries de modalitat del batxillerat 
3. Aprofundir en el vincle entre les matèries diverses i entre els diferents aprenentatges per tal que tots 

ells esdevinguin més significatius. 
4. Coordinar els lliurament d’activitats o d’exàmens de les diverses matèries, per tal d’evitar l’excessiva 

càrrega de feina en unes dates determinades 
5. Vetllar per la coordinació entre les matèries que tenen continuïtat entre 1r i 2n de batxillerat. 
6. Millorar els procediments per tal que els alumnes coneguin les programacions didàctiques i els criteris i 

mètodes d’avaluació. 
7. Millorar l'avaluació i el seguiment del Treball de Recerca 
8. Millorar el sistema d’organització dels viatges de 1r i 2n de batxillerat  
9. Millorar l’atenció als alumnes amb necessitats específiques i la coordinació amb els diversos serveis 

que col·laboren en aquesta atenció (EAP, CSMIJ, centres i professionals de la salut...). 
10. Augmentar l’ús dels tallers oberts per part dels alumnes de batxillerat. 
11. Millorar la informació que s’ofereix als alumnes sobre les possibilitats acadèmics i professionals que 

tenen després del batxillerat. 
12. Millorar el sistema d’informació que s’ofereix a les famílies que volen inscriure els seus fills al 

batxillerat del centre. 

Es van concretar, igualment, un seguit d’accions que calia dur a terme per aconseguir els objectius i 
uns indicadors per mesurar-ne l’assoliment, així com els responsables de cada acció i la seva 
temporització. Tot seguit es repassa l’assoliment de cadascun d’aquests objectius utilitzant els 
indicadors proposats. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

OBJECTIU 1. MANTENIR L’ÈXIT ACADÈMIC DELS ALUMNES DE BATXILLERAT 
Acció Indicadors Responsable Temporització Observacions 

 • Aprovats a juny > 
80% 

• Preinscripció a les 
PAU: 100% 
alumnat 

• Presentació a les 
PAU > 80 % 
aprovats 

• Aprovats PAU > 
95% 

Coordinador de 
batxillerat 

Curs 2018-2019  

 
 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

1r 

Comencen 106 105 105 105 
Acaben (la totalitat de l’alumnat menys 
baixes, abandonaments i partició de curs) 104 (98,11%) 100 (95,24%) 99 (94,29%) 99 (94,29%) 

2 o menys matèries pendents a conv. 
ordinària 82 (77,36%) 97 (97%) 90 (90,91%) 89 (89,90%) 

2 o menys matèries pendents a la conv. 
extraordinària de setembre 99 (95,19%) 99 (99%) 93 (93,94%) 94 (94,95%) 

  

2n 

Comencen 102 97 104 102 
Acaben (la totalitat de l’alumnat menys 
baixes, abandonaments i partició de curs) 98 93 103 93 

Aproven ordinària 89 (86,27%) 80 (87,10%) 92 (89,32%) 87 (93,55%) 
Aproven ordinària + extraordinària 94 (95, 92%) 90 (96,7%) 98 (95´15%) 93 (100%) 

 
Preinscripció PAU (en relació amb els que acaben el curs) 89 (95,70%) 
Presentació PAU ordinària (en relació amb els aprovats a la convocatòria ordinària) 80 (91,94%) 
Aprovats PAU ordinària (en relació amb els presentats) 80 (100%) 
Aprovats PAU extraordinària (en relació amb els presentats) 3 (100%) 

 

Com en els cursos anteriors, el curs 2019-20 van iniciar el 1r de batxillerat a l’escola Massana 105 

alumnes, repartits en tres grups, de 35 alumnes cadascun. Va haver-hi tres baixes i dues alumnes 

van deixar d’assistir a classe i van abandonar qualsevol contacte amb el centre, tot i que no es van 

donar de baixa oficialment. Una altra alumna, que pateix la síndrome d’Schmidt, va decidir cursar el 

primer de batxillerat en dos cursos. Podem considerar, doncs, que podien acabar el curs 99 

alumnes, és a dir, un 94,29% dels que van començar.  

Dels 99 alumnes que podien acabar 1r de batxillerat, després de la convocatòria ordinària de juny, 2 

(2,02%) tenien només una assignatura pendent, 4 (4,04%) en tenien dues, 3 (3,03%) en tenien tres, 



 

 

2 (2,02%) que en tenien quatre, 3 (3,03%) en tenien cinc i 2 (2,02%) en tenien set. Això significa que 

83 alumnes (83,83%) ja tenien totes les matèries aprovades a la convocatòria ordinària i 89 

(89,90%) ja passaven amb seguretat a 2n. L’alumna amb el curs partit tenia 6 matèries pendents. 

 

A la convocatòria extraordinària de setembre s’hi podien presentar, doncs, un total de 16 alumnes, 

més l’alumna que es partia el curs en dos anys. D’aquest 16 alumnes, 5 (31,25%) no es van 

presentar a cap de les matèries pendents. Comptant les matèries a què no es van presentar, un 

(6,25%) tenia set matèries pendents, i 2 més (12,5%) en tenien cinc: aquests 3, en conseqüència, no 

podien passar a 2n de batxillerat. En canvi, 4 (25%) podien passar a 2n amb dues assignatures 

pendents, 3 (18,75%) ho podien fer amb un i 6 (37,5%) van aconseguir aprovar totes les 

assignatures a la convocatòria extraordinària. En resum, 96 (96,97%) dels 99 alumnes que havien 

acabat 1r podien passar a 2n de batxillerat. De tota manera, un d’ells va abandonar l’Escola. 



 

 

 

 

 

Pel que fa a 2n de batxillerat, van començar el curs 102 alumnes. Tres alumnes es partien el curs i 

sis més van deixar d’assistir a classe, tot i que no es van donar oficialment de baixa. En 

conseqüència, tenien possibilitat d’acabar el batxillerat 93 alumnes. A la convocatòria ordinària, 87 



 

 

alumnes (93,55%) van aconseguir aprovar totes les matèries, mentre que 3 (3,23%) tenien una 

matèria pendent i 3 més (3,23%) en tenien tres. 

 

 

Finalment, a la convocatòria extraordinària de 2n de batxillerat els 93 alumnes que podien acabar el 

batxillerat van aconseguir aprovar totes les matèries i, per tant, van obtenir el títol de batxillerat.  

 



 

 

 

 

Pel que fa a les PAU, s’hi van prematricular 89 alumnes (el 95,70% dels 93 que acabaven el curs) i a 

la convocatòria de juny s’hi van presentar 80 alumnes dels 87 que podien fer-ho (91,95%). Tots ells 

van aprovar.  

 

 



 

 

A la convocatòria de les PAU de setembre s’hi van inscriure 3 alumnes, més una altra alumna que va 

fer només la part específica per millorar la nota. Tots van aprovar. 

 

 
OBJECTIU 2. REVISAR L’ORGANITZACIÓ DE LES MATÈRIES DE MODALITAT 
DEL BATXILLERAT 

Acció Indicadors Responsable Temporització Observacions 
Organitzar sis reunions 
del professorat que 
s'encarrega de les 
matèries de modalitat 
del batxillerat, la direcció 
i dos representants del 
Consell de centre per 
valorar la seva actual 
organització i proposar, 
si s’escau, possibles 
modificacions. 

S’han celebrat les 
reunions?: S/N 

Responsable de 
pedagogia 
Coordinador de 
batxillerat 

Curs 2019-2020  

 
S’han celebrat les reunions? Es van celebrar quatre reunions, però les darreres es van 

suspendre a conseqüència del tancament dels centres 
educatius. 

 

  



 

 

OBJECTIU 3. APROFUNDIR EN EL VINCLE ENTRE LES MATÈRIES DIVERSES I 
ENTRE ELS DIFERENTS APRENENTATGES PER TAL QUE TOTS ELLS 
ESDEVINGUIN MÉS SIGNIFICATIUS 

 
Nombre d’activitats fetes de forma coordinada. 2 Visita Disseny Hub Barcelona; Exposició 

joieria. 
En les programacions apareix el vincle amb altres 
matèries? 

En general no.  

S’ha fet les reunions de les diverses matèries per 
tal que cada matèria exposi el que fa durant el 
curs? 

No 

S’ha creat el repositori i hi apareixen totes les 
programacions? 

Sí 

S’ha celebrat la reunió per tal d’estudiar la 
possibilitat, de cara al curs 2020-2021, que hi hagi 
com a mínim un projecte en què participin totes les 
matèries? 

No 

 
  

Acció Indicadors Responsable Temporització Observacions 
Millorar la coordinació entre 
les activitats que organitzen 
les diverses matèries. 

Nombre d’activitats 
fetes de forma 
coordinada > actual 

Coordinador de 
batxillerat 

Curs 2019-2020 A banda de la proposta 
d’activitats que s’elabora a 
inici de curs i es presenta al 
Consell de centre, cal 
revisar a final de curs si 
s’han fet i valorar-les 

Reforçar la coherència 
entre les programacions 
didàctiques de les diverses 
matèries. 

En les 
programacions 
apareix el vincle amb 
altres matèries?: S/N 

Coordinador de 
batxillerat 

Setembre 2019  

Organitzar reunions de les 
diverses matèries per tal 
que cada matèria exposi el 
que fa durant el curs. 

S’ha fet les 
reunions?: S/N 

Coordinador de 
batxillerat 

Curs 2019-2020  

Desar les programacions 
de totes les matèries en un 
repositori virtual de manera 
que siguin accessibles per 
a tot el professorat. 

S’ha creat el 
repositori i apareixen 
totes les 
programacions?: S/N 

Coordinador de 
batxillerat 

Octubre 2019  
 

Organitzar una reunió per 
tal d’estudiar la possibilitat, 
de cara al curs 2020-2021, 
que hi hagi com a mínim un 
projecte en què participin 
totes les matèries. 

S’ha celebrat la 
reunió? S/N 

Coordinador de 
batxillerat 

Curs 2019-2020  



 

 

OBJECTIU 4. COORDINAR ELS LLIURAMENT D’ACTIVITATS O D’EXÀMENS DE 
LES DIVERSES MATÈRIES, PER TAL D’EVITAR L’EXCESSIVA CÀRREGA DE 
FEINA EN UNES DATES DETERMINADES 

Acció Indicadors Responsable Temporització Observacions 
Crear dos calendaris d’activitats, 
lliuraments i exàmens de batxillerat, 
un per a 1r i un altre per a 2n, a 
través de la plataforma Outlook i 
valorar el seu funcionament. 

Es creen els 
calendaris? S/N 
La major part de 
lliuraments, exàmens i 
activitats estan 
recollides en els 
calendaris?: S/N 
L’alumnat manifesta 
que ha disminuït la 
concentració de 
lliuraments i exàmens? 
S/N 

Coordinador de 
batxillerat 

Curs 2019-2020  

 
Es creen els calendaris? Sí 
La major part de lliuraments, exàmens i activitats estan 
recollides en els calendaris? 

No 

S’ha fet les reunions de les diverses matèries per tal que 
cada matèria exposi el que fa durant el curs? 

No 

L’alumnat manifesta que ha disminuït la concentració de 
lliuraments i exàmens? 

No 

 
OBJECTIU 5. VETLLAR PER LA COORDINACIÓ ENTRE LES MATÈRIES QUE 
TENEN CONTINUÏTAT ENTRE 1r I 2n DE BATXILLERAT 

Acció Indicadors Responsable Temporitzaci
ó 

Observacions 

Organitzar reunions del 
professorat que s'encarrega de 
matèries que tenen continuïtat 
entre 1r i 2n, en cas que no es 
tracti del mateix professor/a. 

S’han celebrat les 
reunions?: S/N 

Coordinador de 
batxillerat 

Curs 2019-2020  

Reforçar la coherència entre les 
programacions didàctiques de les 
matèries que tenen continuïtat 
entre 1r i 2n. 

En les programacions 
apareix el vincle amb 
altres matèries?: S/N 

Coordinador de 
batxillerat 

Setembre 2019  

 
S’han celebrat les reunions? No 
En les programacions apareix el vincle amb altres 
matèries? 

En general no. 

 
  



 

 

OBJECTIU 6. MILLORAR ELS PROCEDIMENTS PER TAL QUE ELS ALUMNES 
CONEGUIN LES PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES I ELS CRITERIS I MÈTODES 
D’AVALUACIÓ 

Acció Indicadors Responsable Temporitzaci
ó 

Observacions 

Lliurar als alumnes a l’inici de 
curs les programacions de 
cada assignatura o, si més no, 
un resum. 

Es lliuren a totes les 
assignatures?: S/N 
Nombre d’alumnes que 
manifesten que coneixen 
les programacions. 

Coordinador de 
batxillerat 

Setembre 2019  

 
Es lliuren a totes les assignatures? No   
Nombre d’alumnes que manifesten que coneixen les 
programacions. 

?  

 
 

OBJECTIU 7. MILLORAR L'AVALUACIÓ I EL SEGUIMENT DEL TREBALL DE 
RECERCA 

Acció Indicadors Responsable Temporitzaci
ó 

Observacions 

Incorporar un sistema de 
rúbriques, aprovat per l'equip 
docent del centre, públic tant 
al dossier de l'alumne com del 
professor. 

S’ha incorporat el sistema 
de rúbriques? S/N 

Coordinador 
batxillerat 
Coordinador de 
TR 

Curs 2019-2020  

 
S’ha incorporat el sistema de rúbriques? Sí 
 

 
OBJECTIU 8. MILLORAR EL SISTEMA D’ORGANITZACIÓ DELS VIATGES DE 1R I 
2N DE BATXILLERAT 

Acció Indicadors Responsable Temporització Observacions 
Acordar un sistema de 
corresponsabilitat entre tots 
els membres de l'equip 
docent, tant pel que fa a 
l'assistència i 
acompanyament del viatge, 
com pel que fa la preparació, 
organització i aprofitament 
curricular,  que compti amb el 
suport i el vistiplau de la 
direcció del centre. 

S’ha acordat un sistema 
de corresponsabilitat? S/N 

Coordinador 
batxillerat 

Curs 2019-2020  



 

 

 
S’ha acordat un sistema de corresponsabilitat? No 
 
 
  



 

 

OBJECTIU 9. MILLORAR L’ATENCIÓ ALS ALUMNES AMB NECESSITATS 
ESPECÍFIQUES I LA COORDINACIÓ AMB ELS DIVERSOS SERVEIS QUE 
COL·LABOREN EN AQUESTA ATENCIÓ (EAP, CSMIJ, CENTRES I 
PROFESSIONALS DE LA SALUT...) 

Acció Indicadors Responsable Temporització Observacions 
Lliurar, digitalment, a tots 
els professors els Plans 
Individualitzats dels 
alumnes que tenen a 
classe. 

Es lliuren els PI?: 
S/N 

Coordinador de 
batxillerat 

Setembre.octubre 
2019 

 

Demanar l’assessorament 
del personal de l’EAP i 
d’altres professionals. 

Els tècnics de 
l’EAP coneixen els 
casos que hi ha al 
centre?: S/N 

Coordinador de 
batxillerat 

Curs 2019-2020 L’EAP, en principi, 
només atén l’Escola 
Massana en casos 
excepcionals, posat 
que els estudis són 
postobligatoris 

Demanar un vetllador/a 
per a l’alumna amb greus 
dèficits visuals. 

S’aconsegueix el 
vetllador/a?: S/N 

Secretari acadèmic 
Coordinador de 
batxillerat 

Setembre-octubre 
2019 

 

 
Es lliuren els PI? Sí   
Els tècnics de l’EAP coneixen els casos que hi 
ha al centre? 

Sí 

S’aconsegueix el vetllador/a? No 
 

OBJECTIU 10. AUGMENTAR L’ÚS DELS TALLERS OBERTS PER PART DELS 
ALUMNES DE BATXILLERAT 

Acció Indicadors Responsable Temporització Observacions 
Augmentar la informació 
als alumnes sobre la 
possibilitat d’assistir als 
tallers oberts. 

Ús dels tallers ≥ 
actual 

Coordinadora de 
tallers 
Coordinador de 
batxillerat 

Curs 2019-2020 Alguns dels tallers 
queden plens 
només amb 
alumnes de Grau. 

 
Ús dels tallers ≥ actual Sí, durant el període que va estar oberta 

l’Escola. 
 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

OBJECTIU 11. MILLORAR LA INFORMACIÓ QUE S’OFEREIX ALS ALUMNES 
SOBRE LES POSSIBILITATS ACADÈMICS I PROFESSIONALS QUE TENEN 
DESPRÉS DEL BATXILLERAT 

Acció Indicadors Responsable Temporització Observacions 
Donar a conèixer el web 
del centre en què es 
dona informació sobre 
les possibilitats que 
tenen després del 
batxillerat. 

Nombre d’alumnes 
que coneixen el 
web 

Coordinador de 
batxillerat 

Gener-maig 2020  

Organitzar xerrades o 
tallers sobre el Grau en 
Arts i Disseny de la 
Massana i sobre els 
Cicles Formatius de Grau 
Superior de la Massana. 

Es fan les 
sessions?: S/N 
Nombre d’alumnes 
que es queden al 
centre. 

Coordinador de 
batxillerat 

Gener-maig 2020  

Definir un lloc en què els 
alumnes puguin trobar 
informació sobre les 
possibilitats després del 
batxillerat. 

Hi ha un lloc?: S/N  Coordinador de 
batxillerat 

Gener-maig 2020  

Organitzar tutories sobre 
les possibilitats després 
del batxillerat. 

Es fan les tutories?: 
S/N 

Tutors de 2n de 
batxillerat 

Gener-maig 2020  

 
Nombre d’alumnes que coneixen el web. ? 
Es fan les sessions? No 
Hi ha un lloc? No 
Es fan les tutories? Sí, virtualment. 
 

 
OBJECTIU 12. MILLORAR EL SISTEMA D’INFORMACIÓ QUE S’OFEREIX A LES 
FAMÍLIES QUE VOLEN INSCRIURE ELS SEUS FILLS AL BATXILLERAT DEL 
CENTRE 

Acció Indicadors Responsable Temporització Observacions 
Aconseguir que a les 
sessions informatives es 
faci una bona presentació 
dels espais del centre. 

Es presenten els 
espais?: S/N 

Coordinador 
batxillerat 
Coordinador de 
tallers 

Març-abril 2020  

Organitzar visites 
guiades a l’Escola, 
conduïdes per un 
professor o professora. 

Es fan les visites 
guiades? S/N 

   

 

Es presenten els espais? No, però estava previst. 
Es fan les visites guiades? No, però estaven previstes. 



 

 

 

  



 

 

6 MEMÒRIA COORDINACIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I 
DISSENY 2019-2020 
 

 1. Objectiu participar en més activitats que visibilitzin els cicles 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 

Fomentar la 
participació 
dels cicles en 
concursos, 
premis, 
intervencions 
i certàmens 
proposats per 
entitats 
públiques o 
privades 

Nombre > 10 
 

Coordinadora 
dels CFAS + 
tutors i 
coordinadors 
de cada un 
dels vuit 
cicles 
formatius 

Curs 
acadèmic: 
setembre 
2019 - juny 
2020 

Aquest curs hem 
participat en diferents 
actes i jornades 
proposades pel 
Departament d’Educació. 
Hem participat en premis 
artístics, professionals i 
d’emprenedoria. A 
destacar els dos premis 
extraordinaris 
d’ensenyaments artístics 
atorgats pel Departament 
d’Educació que s’eleven 
al concurs d’àmbit 
nacional. 

 
 

 2. Consolidació d’eines d’avaluació del PFC i del P.I. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 

La 
incorporació 
les rúbriques 
en el PFC 
(LOGSE) i el 
P.I. (LOE) 

Actes de 
reunions de 
valoració 
positiva  

Cap 
pedagògic + 
Coordinadora 
dels CFAS + 
Tutors i 
Coordinadors 
dels cicles  

Curs 
acadèmic: 
setembre 
2019 - juny 
2020 

Consolidació d’aquest 
sistema d’avaluació en el 
treball final del cicle, 
malgrat la pandèmia. El 
curs passat està marcat 
per la incidència de la 
Covid-19. 

 
  



 

 

 3. Aconseguir nous nínxols professionals on fer les pràctiques 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 

Ampliar el 
ventall de les 
entitats i 
empreses on 
els alumnes 
de cicles 
puguin fer les 
pràctiques 

Programa 
AraArt 

Tutors de 
pràctiques 
dels cicles 
formatius + 
coordinadora 
de pràctiques 
+ 
coordinadora 
dels CFAS. 

Curs 
acadèmic: 
setembre 
2019 - juny 
2020 

Els alumnes del cicle 
d’Arts aplicades al mur i 
de Tècniques 
escultòriques han 
realitzat les pràctiques 
obligatòries a l’Escola 
Fluvià del Poblenou. 

 
 

 4. Fomentar la col·laboració en projectes reals per a empreses  
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 

Assistir a les 
reunions del 
Departament 
vinculades 
als 
Programes 
de 
col·laboració 
amb les 
empreses. 

Programa 
Talent 
Creatiu i 
Empresa 

Coordinadora 
CFGS +  
Coordinadors 
dels cicles 
formatius 

Curs 
acadèmic: 
setembre 2020 
- juny 2021 

Aquest curs hem seguit 
participant en un 
projecte del Programa 
Talent Creatiu i 
Empresa que ha estat 
valorat molt 
positivament. A més, 
hem augmentat 
considerablement la 
nostra presència en 
nombre de projectes i 
nombre de cicles que hi 
participen (7 cicles). 
Finalment, hem apostat 
per una participació 
precursora de la FEP, 
ja que en un dels 
projectes del Programa 
Talent Creatiu i 
Empresa (Ceràmiques 
Marcó) hi ha participat 
tres cicles 



 

 

conjuntament: Arts 
Aplicades al Mur, 
PIDOD i Tècniques 
Escultòriques. 

  
 5. Propiciar la transversalitat dels continguts en el si dels cicles 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Propiciar que 
determinats 
projectes es 
treballin de 
forma 
transversal al 
llarg de 
diferents 
mòduls en 
cada un dels 
cicles 

Acta reunió on 
es recull la 
valoració 
positiva. 

Coordinadora 
CFAS + 
Organització 
interna + 
Coordinadors 
dels cicles 
formatius 

Curs acadèmic: 
setembre 2019-
juny 2020 

Aquest curs hem 
convertit la primera 
convocatòria del 
PFC en una 
setmana-seminari. 
L’experiència ha 
estat positiva i 
creiem que cal, en 
el futur, promoure 
l’assistència de 
professors i 
alumnes a les 
diferents 
presentacions. 
D’altra banda, seria 
bo incentivar la 
participació en 
altres espais de 
l’escola, com els 
Dijous “Massana 
recomana”, per tal 
de fomentar la 
transversalitat entre 
plans d’estudis. 

 
  



 

 

 6. Participar en comissions de treball del Departament d’Educació 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 

Propiciar que 
coordinadors i 
docents 
participin en 
comissions de 
treball per 
abordar temes 
pedagògics 
proposats pel 
Departament 
d’Ensenyament  

Assistència 
reunions 
FEP 

Organització 
interna + 
Coordinadora 
CFAS + 
Coordinadors 
dels cicles 
formatius 

Curs acadèmic: 
setembre 2020 
- juny 2021 

L’impacte de la 
pandèmia ha 
congelat els 
avenços en la 
definició dels 
currículums. El curs 
vinent caldria 
reprendre la 
reestructuració dels 
cicles. Des de les 
coordinació dels 
CFAS caldria 
promocionar el 
treball pedagògic 
intern en el si dels 
respectius equips 
docents 

 
 7. Participar en jornades de qualitat docent i cursos de formació 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Propiciar que 
tutors, 
coordinadors 
i docents 
participin en 
jornades 
d’innovació 
pedagògica 
on es puguin 
compartir  
bones 
pràctiques 
docents, així 
com adquirir-
ne de noves 

Assistència 
a les 
Jornades 
d’Innovació i 
als cursos 
EstiuArt 

Coordinadora 
CFAS 

Curs acadèmic: 
setembre 2020 - 
juny 2021 

Aquest curs he seguit 
representant als 
cicles en diferents 
convocatòries i 
cursos formatius del 
Departament sobre 
innovació 
pedagògica. 
Tanmateix, he 
aconseguit 
augmentar la 
participació del 
professorat en els 
cursos de formació a 
l’estiu. 



 

 

 

  



 

 

7 MEMÒRIA COORDINACIÓ GRAU UNIVERSITARI 2019-2020 

 
OBJECTIUS 
 
  
CONSOLIDAR EL SGIQ (SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT) 
Es va assignar el responsable de garantia de qualitat: David Gràcia (Responsable pedagògic) per 
iniciar els processos el curs 2018.19. 
Iniciat, no assolit 
 
LLIURAR LA MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA A L’ANECA. 
S’ha lliurat la modificació substancial de la memòria (MSM) del grau en arts i disseny a l’ANECA amb 
la resposta de l’agència de: SATISFACTÒRIA. 
Assolit completament 
 
TREBALLAR LA IMPLANTACIÓ DE LES MODIFICACIONS. 
S’ha treballat amb els equips docents tant la repercussió dels canvis, tan en la metodologia 
pedagògica (canvis de grups i coordinacions entre àrees) com en els continguts (guies docents) 
Assolit completament 
 
REVISAR I DIMENSIONAR LES HORES LECTIVES EN FUNCIÓ DE LA TIPOLOGIA 
D’ASSIGNATURA. 
Iniciat i acabat però pendent la seva aplicació a la nova contractació PDI del cos docent de grau. 
Assolit parcialment 
 
TREBALLAR ELS PERFILS I OBRIR NOVES LLISTES PÚBLIQUES DE GRAU AL CONSORCI 
D’EDUCACIÓ DE BARCELONA. 
S’han definit tots els perfils de grau com el mecanisme d’accés a les llistes. L’obertura de tots els 
perfils es farà escalonada seguint recomanació del CEB. Aquest setembre s’han obert i veremat 7 
llistes corresponent a 7 perfils de grau. 
Assolit completament 
 
TREBALLAR UN CANVI EN EL TIPUS DE CONTRACTACIÓ QUE FACILITI LA 
RESPONSABILITAT EN QUAN A RECERCA QUE ENS EXIGEIXEN DES DE LA UAB. 
Juntament amb David H. Falagán, es van realitzar 3 propostes de contractació les quals es 
discutiran i negociaran amb el CEB, UAB i Ajuntament de Barcelona, durant el curs 2018.19. 
Assolit parcialment 
 
PLANIFICAR LA OCUPACIÓ DE TOTS ELS CURSOS DE GRAU A LA TARDA. 
Amb els horaris es va demostrar que a la tarda s’hi cabia, així doncs, tot el grau està ubicat a la 
franja de tarda. 



 

 

Assolit completament 
 
COMENÇAR A FER LA FOTO REAL DE LA PLANTILLA DOCENT DE GRAU, CLASSIFICANT-LA 
EN LLOCS ESTRUCTURALS, LLOCS ESTÀNDARDS I LLOCS DE COL·LABORACIÓ. 
Amb el nou grau i els nous perfils, s’ha fet una feina d’assignacions minimitzant la figura del 
col·laborador a allò estrictament necessari i que s’ajusti a la definició d’aquest. Amb aquesta tasca 
d’assignacions a partir de perfil s’ha aconseguit una foto aproximada, deixant la foto final per quan 
estigui el tema de la nova contractació tancat. 
Assolit parcialment 



 

 

8 MEMÒRIA COORDINACIÓ POSTGRAU 2019-2020 

 
 1. Augmentar el nombre d’inscrits, millorant els protocols de 

comunicació. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Revisar la 
web, activar 
la pag. de 
Facebook, 
protocol de 
comunicació 
en les 
accions 
institucionals 

Nombre 
d’inscrits 

Coordinador 
del 
Postgrau i 
coordinació 
de 
Comunicació 

Març-
Setembre 
2019 

 

 
El nombre d’alumnes matriculats no ha augmentat. Al final només 13 alumnes han estat matriculats i 
avaluats. 
 
 2. Millorar la coordinació de les matèries. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Treball 
transversal 
amb el 
professorat 

Interacció 
entre 
el 
professorat, 
resultats dels 
alumnes 

Coordinador 
del Postgrau 

Setembre 
2019- Juny 
2020 

Valorar el 
resultat de 
l’exposició 
dels treballs 
finals 

 
S’ha treballat en aquest objectiu, tanmateix la pandèmia de la Covid-19 ha estat ben perjudicial per 
assolir aquest objectiu. 
 
 3. Implementar un major rigor en el nivell acadèmic, així com 

una definició del públic diana. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Treball 
transversal 
amb els 
professorat, 
revisar el 
històric dels 
alumnes i 
demandants 

Programa 
dels 
professors, 
resposta dels 
alumnes 

Coordinador 
del 
Postgrau 

Juny 2020 Valorar el 
resultat de 
l’exposició 
dels treballs 
finals, 
qualificacions 
dels mòduls 
 



 

 

del 
postgrau 

 

 
S’ha treballat en aquest objectiu, tanmateix la pandèmia de la Covid-19 ha estat ben perjudicial per 
assolir aquest objectiu. 
  



 

 

 
 4. Consolidar l’exposició final amb la previsió necessària a 

l’espai Artesania Catalunya. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Coordinació 
amb el 
responsable 
cultural 
de AC 

Obtenció i 
reserva de 
l’espai per fer 
efectiva 
l’exposició. 

Coordinador 
del 
Postgrau 

Setembre 
2019- 
Maig 2020 

 

 
La pandèmia de la covid-19 ha impedit assolir aquest objectiu.  



 

 

9 MEMÒRIA COORDINACIÓ MASSANA PERMANENT 2019-2020 
 
1R QUADRIMESTRE 
 
Es van programar 28 cursos i en vam arribar a fer 18 cursos, amb un total de 188 alumnes 
matriculats. 
Tots els cursos tenien caràcter pràctic. D'aquests cursos, 10 tenien com a requisit l'ús de tallers 
específics i 8 es podien desenvolupar amb espais polivalents. 
Tots es van fer en les dates previstes i sense entrebancs. 
 
Com excepcionalitat: Alumnes de 3 cursos, van demanar en grup, la possibilitat d'allargar el curs que 
estaven fent. Vam oferir la possibilitat de tornar a programar-los en el segon quadrimestre. Es va fer 
amb el curs de Laca Japonesa que es va omplir. 
 
2N QUADRIMESTRE 
 
Es van programar 28 cursos i en vam poder iniciar 17 cursos fins al 13 de març, data de tancament 
de les escoles a causa del confinament per la Covid 19. Amb un total de 172 alumnes matriculats. 
Va ser un augment considerable de cursos i matricules respecte al segon semestre del curs 2018-
19. Gairebé el doble. Vam treballar molt les xarxes socials. 
 
A partir del confinament, l'adaptació dóna pas a tres modalitats solucions diferents segon les 
característiques del curs: 
9 cursos, van haver de tancar definitivament, ja que eren de tallers o totalment presencials. 
1 curs va poder fer algunes classes on-line, però va haver de tancar més endavant, ja que les altres 
classes havien de ser presencials. 
7 cursos, que van poder acabar tot el curs on-line. 4 cursos de 30 h i 3 de 60 h. 
 
La coordinació juntament amb la secretaria pedagògica s'ha enfrontat amb dues situacions molt 
diferents i de la que crec hem sortit prou bé. 
Els dos primers mesos de tancament, a més a més d'haver hi hem de recuperar dels correus, tots 
els documents necessaris per desenvolupar la feina des de casa, hem hagut de refer molta 
documentació; amb el repte de no poder accedir al Comú de l'escola. Hem atès totes les demandes, 
dubtes i neguit tant de professors com d'alumnes. Hem tractat de trobar solucions a cadascú dels 
casos i situacions que ens hem trobat. 
A partir de maig hem hagut de tancar definitivament 10 cursos amb els corresponents devolucions. 
Hem revisat un per un cada curs. 
S'ha fet la programació per 2020-21 amb la previsió de poder oferir el màxim de cursos al 
segon quadrimestre, ja que no hi haurà un primer quadrimestre. 
  



 

 

10 MEMÒRIA CFAS IL·LUSTRACIÓ 2019-2020 
 
Document  elaborat a partir dels diferents objectius marcats pel curs 2019-2020. 
 
1. Ajustar contingut dels mòduls de tècniques gràfiques tradicionals. Ara assignatura anual. 
Després de varies sessions de treball amb el tutor i corresponent professor es va aconseguir ajustar 
els diferents continguts i endreçar les reformulades UPs de cara a la incorporació d'un nou docent ja 
que la Montse Gomis, actual docent, es jubila al llarg del proper curs. Val a dir, com ja s'ha deixat per 
escrit en les diferents actes dels curs i també comunicat al cap d'estudis, que el fet què aquest mòdul 
hagi passat de semestral a anual, n'ha perjudicat els continguts i dinàmica. Aquesta opinió la 
comparteixen coordinador, tutor, professor del mòdul i els estudiants.  
 
2. Ajustar continguts dels mòduls de Fotografia. Ara assignatura anual. 
Objectiu assolit gràcies a la bona predisposició del professor. Continguts i calendarització ajustats a 
la nova naturalesa del mòdul, tot i què, com ha passat amb Tècniques gràfiques tradicionals, la 
doble semestralitat no és gaire bona opció pedagògicament parlant. Almenys no a segons curs. 
 
3. Optimitzar i organitzar  informació sobre les diferents activitats vinculades a la il·lustració que es 
realitzen a BCN. 
S'han calendaritzat els diferents esdeveniments de la ciutat per tal de fer-ne difusió anticipada entre 
l'alumnat i garantir-ne així l'assistència. A hores d'ara ja tenim assegurat espais a l'Utopia Market i al 
FLIC Festival, tot i què aquest últim es va cancel·lar degut a la crisi sanitària. També es van 
cancel·lar altres fires com el Gutter-Fest, on ja teníem assistència confirmada. 
 
4. Organització de grups de treball per començar a donar forma a la FEP. 
Els grups de treball, impulsats tant des de l'escola  com des de el Departament van començar a 
treballar amb entusiasme i convicció. La FEP, malgrat les reticències inicials, es començava a veure 
com una bona oportunitat per actualitzar els respectius cicles i millorar-ne la cohesió. La crisi 
sanitària, però, va frenar en sec les diverses línies de treball sobre la FEP, a hores d'ara posposada 
almenys un curs. 
 
5. Reajustar cicle de conferències CÍCLIC en funció de pressupost i millorar-ne la difusió.  
Gràcies a la bona relació Gràfica Impresa - il·lustració, el cicle de  conferències CÍCLIC ha funcionat 
molt bé a nivell organitzatiu, però no tant a nivell de públic. Encara s'ha de millorar la difusió de les 
xerrades, també entre els nostres propis alumnes; molts d'ells no entenen ( o no volen entendre) que 
l'assistència a les xerrades és obligatòria, ja què es tracta d'un cicle de xerrades dissenyat pels 
alumnes i en horari lectiu.  
La poca assistència i entusiasme per part dels alumnes, així com la cada cop més evident manca de 
pressupost fa que sigui necessari un replantejament d'aquesta activitat, així ho vam convenir tutors i 
coordinadors de gràfica i il·lustració. 
 
6. Fomentar la col·laboració puntual entre els diversos cicles per enriquir l’experiència de l’alumne. 



 

 

La intenció és seguir treballant per trobar més punts de col·laboració, la predisposició és bona com 
s'ha pogut comprovar al llarg d'algunes reunions, la FEP pot ser una bona oportunitat per reforçar 
vincles entre cicles, però tot ha quedat congelat de moment degut a la crisi sanitària 
 
7. Ajustar i endreçar convenis de pràctiques segons la llei. 
Després de varies sessions de treball amb el tutor i coordinador de pràctiques es va aconseguir 
llistar i actualitzar, en un document matriu, tots els llocs i les corresponents hores on els alumnes 
acostumen a realitzar les pràctiques al llarg de curs. Totes les pràctiques que s'havien de fer a partir 
de març (vehiculades mitjançant concursos i convocatòries relacionades amb la professió) van 
quedar suspeses degut a la crisi sanitària. 
 
Reflexió breu: estem davant moltes incerteses i encara commocionats i preocupats per com 
entomarem el proper curs, i no és per menys, però vull ser optimista i confiar en la nostra força i 
entusiasme per refer i seguir construint uns ensenyaments públics i de qualitat. 
 

OBJECTIUS CFAS IL·LUSTRACIÓ 2019-2020 
 1. Ajustar contingut dels mòduls de tècniques gràfiques 

tradicionals. Ara assignatura anual. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Sessió de 
treball amb 
professora de 
tècniques 

S/N Coordinador 
Cicle, 
professora 
tècniques 

Octubre-
Desembre 
2019 
 

 

 
 2. Ajustar continguts dels mòduls de Fotografia. Ara 

convertida en assignatura anual. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Sessió de 
treball amb 
professor de 
Fotografia 

S/N Coordinador 
cicle, 
professor 
fotografia. 

Octubre-
Desembre 
2019 

 

 
 3. Optimitzar i organitzar  informació sobre les diferents 

activitats vinculades a la il·lustració que es realitzen a BCN 
 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Ampliar el 
calendari fet 
el curs passat 
i crear un 
grup 

>50 Coordinador 
cicle, tutor 
cicle  

al llarg de tot 
el curs 

 



 

 

facebook per 
optimitzar 
informació. 
Fomentar la 
participació 
dels alumnes. 
 
  



 

 

 
 4. Organització de grups de treball per començar a donar 

forma a la FEP 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Sessions de 
treball amb 
professors 
del cicle i 
posteriorment 
amb 
coordinadors 
dels diferents 
cicles si és 
necessari. 

S/N Coordinador 
cicle, tutor 
cicle, 
coordinadora 
cicles  

Novembre 
2019-Febrer 
2020 

Sembla que 
la 
temporització 
vindrà 
marcada pel 
Departament 
 

 
 5. Reajustar cicle de conferències CÍCLIC en funció de 

pressupost i millorar-ne la difusió 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Grup de 
treball 
conjunt gràfic 
i il·lustració i 
fer seguiment 
de la difusió 

>70 Coordinadors 
cicles 
il·lustració i 
gràfic 
 

Desembre 
2019 

Coordinació 
amb Cultural 

 
 6. Fomentar la col·laboració puntual entre els diversos cicles 

per enriquir l’experiència de l’alumne 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Contactar 
coordinadors 
d’altres cicles 
puntualment 

S/N Coordinador 
cicle, tutor 
cicle 

Octubre 
2019-Gener 
2020 

en 
col·laboració 
amb els 
coordinadors 
pertinents 

 
 7. Ajustar i endreçar convenis de pràctiques segons la llei 

 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Confeccionar 
i endreçar 
llistat dels 
convenis 
actuals i 

S/N Coordinador 
cicle, tutor 
cicle, tutor 
pràctiques, 
coordinadora 

Novembre2019-
gener 2020 

 



 

 

possibles 
futurs i 
informar als 
alumnes de 
totes les 
opcions que 
té a la seva 
disposició. 

pràctiques  

 

11 MEMORIA CFAS GRÀFICA IMPRESA 2019-2020 

 

1. Dissenyar la nova estructura  de la FEP 
 
Hem creat una comissió per dissenyar aquesta nova estructura formada per docents que s’han ofert i 
hem treballat en aquesta nova realitat, l’equip està format per: 
Glòria Bonet, Mireia Vidal, Albert Martín i Andrea Gusi com a coordinadora del Cicle i responsable. 
La FEP ha quedat congelada i estem pendents de reiniciar-ho de cara al curs vinent. 
 
2. Augmentar la presència en xarxes penjant treballs de cada mòdul 
 
Vam acordar, mitjançant les vies oficials de l’escola, d’anar penjant treballs i activitats que fem al 
Cicle. Això s’ha assolit depenent dels mòduls. A Projectes i Tipografia si que s’ha fet. Ens marcarem 
com a objectiu de cara al curs vinent que participin més docents. 
 
3. Cercar nous estudis per fer pràctiques. Augmentar la qualitat en el treball de pràctiques 
 
A causa de la pandèmia de la Covid-19 no ens ha permès assolir aquest objectiu. 
 
4. Definir línia pedagògica 
 
Mitjançant reunions periòdiques, acabar de definir cap a on va el Cicle, i amb què som específics i 
ens diferenciem de la resta. Assolit. 
 
5. Tenir més eines per millorar l’aprenentatge en el procés de l’alumne 
 
Hem fet la petició d’una impressora làser A3 en b/n per tal de que l’alumne pugui millorar 
l’aprenentatge sobretot pel que fa a l’aspecte metodològic en els mòduls de Tipografia i Projectes. 
Objectiu assolit, la impressora ja està a l’escola pendent d’ubicar-la al taller d’arts gràfiques on hi 
haurà un espai també per fer maquetes. 
 
6. Augmentar visites externes 



 

 

 
S’han augmentat notablement les visites externes però no per una augment de pressupost sinó que 
han estat moltes d’elles col·laboracions de caràcter més altruista. 
 
7. Promocionar el cicle presentant projectes finals a concursos 
Hem proposat a 6 alumnes presentar-se als premis Gràffica i Laus estudiant i estem pendents de les 
resolucions. Assolit. 
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1.-Objectius 2019 - 2020 
2.-Introducció 
3.-Valoració del grau d’assoliment dels objectius 
4.-Reptes per al proper curs 2020 -2021 
 
OBJECTIUS 2019-2020 
 
CFAS Tècniques  escultòriques Escola Massana. 
 
 1. Objectiu  Adaptació del cicle a la nova FP Dual 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Reunions de 
l’equip 
docent. 

Fer una 
proposta per 
tot el cicle 

Equip docent, 
coordinació 
pedagògica 

Primer 
trimestre 
2020 

Tota 
l’estructura 
del cicle s’ha 
de replantejar 
i fer una 
proposta per 
als dos 
cursos. 
Malgrat que 
la implantació 
serà 
progressiva 

 
 2. Objectiu   Revisió de l’estructura horària de primer i segon 

cursos 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
 
Reunions de 
l’equip 
docent. 

L’estructura 
horària ha 
quedat 
desfasada 
per la 
implantació 
de la nova FP 
i sobre tot per 
la nova 
assignatura 
de segon 
curs FEP 

Equip docent, 
coordinació 
pedagògica 

Primer 
trimestre de 
2020 

El que és 
més urgent 
és 
l'estructura 
de primer 
curs, però 
s’ha de fer un 
dibuix 
complet 
perquè sigui 
factible 

 
  



 

 

 
 3. Objectiu Taller de fusta i pedra dintre del sistema de “tallers 

oberts” 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
 
Insistir davant 
l’equip 
directiu, en 
un sentit 
ampli… 

Aquest taller 
no està inclòs 
en aquest 
sistema 
 

Equip 
directiu, 
coordinació 
pedagògica, 
responsable 
de tallers 

Curs 19-20 El taller de 
metall sí està 
dintre 
d’aquest 
sistema i el 
de pedra i 
fusta també 
hauria de 
participar. 
Per tant 
proposarem 
que al menys 
la inclusió al 
sistema 
“tallers 
oberts” sigui 
rotatòria. 

 
 
 4.- Objectiu  Establir relacions entre el s continguts dels 

diferents mòduls 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Reunions de 
l’equip docent 
. 

Encara no es 
fa de manera 
sistemàtica 

Equip docent  Per als 
estudiants és 
important que 
vegin que els 
continguts 
poden ser 
coincidents. 

 
 5.- Objectiu Revisió del continguts de tots els mòduls del cicle. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Reunions 
d’equip 
docent 

Els actuals 
continguts no 
seran els 
mateixos el 
curs vinent 
amb la nova 

Equip docent 
Coordinació 
pedagògica 

Primer i 
segon 
semestre de 
2020 

Per canviar 
l’estructura 
del cicle 
també és 
imprescindible 
una revisió i 



 

 

estructura actualització 
del continguts 
i de les 
relacions de 
les matèries 
entre elles 

 
  



 

 

 
 6.- Objectiu  Exploració de nous espais expositius 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Recerca de 
nous espais 
per muntar 
petites 
exposicions.  

De moment 
només tenim 
tres d’us 
general. No 
exclusiu 

Equip directiu 
/ equip 
docent 

Curs 19-20 Seria 
important la 
ampliació 
d’aquest 
espais… 

 
 
 7.-Objectiu Omplir de contingut el nou mòdul FEP 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Reunions 
d’equip 
docent. 
Entrevistes 
amb agents 
externs amb 
els que fem 
projectes 
compartits. 

Aquesta 
matèria és molt 
important en la 
nova estructura 

Equip docent Primer i 
segon 
semestre de 
2020 

FEP ocupa 
4’5 h. en tot 
el segon 
curs. És el 
canvi més 
important i 
s’ha d’omplir 
de continguts 
que reordeni 
les activitats 
que ja fem i 
proposar de 
noves.  

 
 
2.-Introducció. 
A partir del 13 de març de 2020 es va declarar el confinament domiciliari a causa de la pandèmia de 
la Covid 19, l’Escola Massana es va tancar i tot va ser diferent  a partir d’aquest moment. 
Els objectius anteriors del curs van quedar en un segon pla i les urgències van ser altres 
completament diferents i inesperades.  
Sobre la manera com vam afrontar la nova situació ja hem fet diferents informes.  Sobre els 
recursos, els continguts i els resultats obtinguts ja hem parlat i escrit de manera àmplia.  Sobretot 
s’ha de posar èmfasi en el fet que per la seva vocació pràctica, el nostre cicle ha estat un dels que 
més “ha patit” pel  confinament, ja que és molt difícil la transmissió de coneixements pràctics i 
tècnics per mitjans virtuals.  Malgrat tot, i amb la dificultat afegida de la baixa del coordinador per 
accident a partir del 3 de juny, totes les tasques del cicle han estat  fetes (qualificacions, 
presentacions del PI, juntes d’avaluació, publicacions de notes, etc.) i la valoració dels estudiants ha 
estat molt bona.   En aquest sentit, com a coordinador, agraeixo molt als meus companys i 
companyes la seva generositat i comprensió. 
 



 

 

3.- Valoració del grau d’assoliment dels objectius. 
1. Objectiu  Adaptació del cicle a la nova FP Dual 
2. Objectiu   Revisió de l’estructura horària de primer i segon cursos 
3. Objectiu Taller de fusta i pedra dintre del sistema de “tallers oberts” 
4.- Objectiu  Establir relacions entre el s continguts dels diferents mòduls 
5.- Objectiu Revisió del continguts de tots els mòduls del cicle. 
6.- Objectiu  Exploració de nous espais expositius 
7.-Objectiu Omplir de contingut el nou mòdul FEP 
 
Els objectius 1,2, 4,5 i 7  feien referència al gran objectiu que era l’adaptació del cicle a la nova FEP. 
Sobre aquest tema vam desplegar una bona feina al començament de curs, però va quedar 
interrompuda com he explicat. De fet, la FEP no serà  aplicada fins al curs 21-22 (i jo tinc els meus 
dubtes que es porti a terme en aquestes dates)  
A les reunions dedicades a planificar l’adaptació a la FEP vàrem construir diferents hipòtesis 
d’estructura horària i adaptació dels diferents mòduls. Vàrem comprovar que després de l’impacte 
inicial, la possibilitat d’adaptació era una mica més senzilla del que semblava. En qualsevol cas, 
aquesta feina va quedar interrompuda pels esdeveniments posteriors. 
De manera curiosa l’objectiu 4 de relacions entre els continguts dels diferents mòduls sí que ha estat 
tractat durant el temps del confinament. De fet, per millorar les possibilitats creatives del treball dels 
estudiants, a primer curs es va presentar un treball de relació entre tres mòduls: taller de metall, 
taller de fusta i Volum. 
L’objectiu 3, portar el taller de pedra i fusta al sistema de “tallers oberts” és força important per al 
cicle en el sentit que els estudiants de tota l’Escola i no només els d’escultura podrien fer una feina 
molt interessant d’aprofundiment en aquestes tècniques. En aquest sentit hem fet reunions amb la 
coordinadora de tallers, amb l’equip directiu i hem presentat aquesta demanda en el consell 
pedagògic.  Inclús hem plantejat la possibilitat que alguns dels “tallers oberts” siguin rotatius per fer 
front als problemes pressupostaris.  De moment, la resposta que tenim no és la que més ens 
agradaria tenir. Però seguirem insistim sobre aquest tema. 
L’objectiu 6 amb l’exploració de nous espais expositius ha quedat en un segon pla malgrat que els 
treballs dels estudiants han estat instal·lats en diferents espais de l’escola.  De fet és necessari un 
replantejament general dels espais de l’escola que parli de com fer servir per exemple els replans 
davant dels diferents tallers, que per nosaltres són llocs importants. També l’espai de la “guarderia” 
podria ser un lloc interessant per fer servir en moments concrets. 
  
 
4.-Reptes per al proper curs, 2020-2021  
De manera evident, el gran repte per al curs vinent és el de com reorganitzar tot el cicle per fer front 
a les situacions derivades de la pandèmia de la covid-19. De la mateixa manera que tota l’Escola 
Massana en els seus diferents plans d’estudis, com tot el mon de l’ensenyament en els seus 
diferents nivells,  el grau d’incertesa és molt gran i malgrat que hem fet diferents previsions a partir 
de les indicacions del  Departament, de l’escola i de l’experiència durant el confinament,  som 



 

 

conscients que no sabem exactament a quina situació ens enfrontarem al  setembre: confinament 
total?, semiconfinament? Ensenyament semipresencial? No es pot saber amb seguretat.   
Aquesta inseguretat genera molts dubtes en tots els nivells de la pràctica pedagògica. Però els plans 
de contingència, en general, estan fets i pel que sembla la preinscripció de nous estudiants per als 
cicles no és dolenta del tot. En qualsevol cas,  la professionalitat, l’experiència, i la capacitat 
d’adaptació dels docents del nostre cicle està més que comprovada  i segur que farem un bon paper.  
Finalment queda per aclarir el calendari definitiu de la implantació de  la FEP. Segur que en la 
primera part del curs no podrem treballar molt en aquest tema però pot ser, si la situació es 
normalitza una mica de cara al segon semestre i  realment el calendari es confirma,  haurem de 
rematar la feina iniciada el curs passat.   
Un altre repte que podem fer esment és el d’augmentar la participació del nostre cicle en les 
diferents iniciatives del Departament com ara l’anomenada “Talent creatiu” en aquest sentit, 
participarem el curs vinent en un projecte amb l’empresa Ceràmiques Marcó. De la mateixa manera, 
també realitzarem l’encàrrec de medalles  per les competicions esportives catalanes que cada any 
fem.  
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 Integració  de tots el submòdul. Fusió en mòdul general M8 

completada a  primer curs. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Reunions 
mensuals de 
secció i 
reunions 
setmanals 
amb els 
professors de 
joieria 

 El 
coordinador 

Dos o tres 
anys ara en 
funció de la 
nova reforma 
de la formació 
professional. 
FEP. Però de 
moment 
aplaçada. 

FEP.  
Suspesa fins 
a nova ordre.  

 
 
 Revisió completada de totes les programacions  docents 

ajustades a la realitat Covid. Temporització i nous calendaris. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Revisió 
personal i 
reunió amb 
coordinació 
acadèmica 

 El 
coordinador 

Un any Revisió de 
continguts 
per 
confinament 
assignatura 
per 
assignatura. 
Calendari i 
distribució 
horària. 

 
 
 Resoldre les futures incorporacions  per jubilació, dos 

suplents per baixes i substitucions 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Diàleg amb 
secreti 
acadèmic i 
cap d’estudis. 

 Direcció, 
secretaria i 
departament i 
coordinació 
pedagògica i 
coordinador 

Un any Jubilacions 
de  una  
persona e 
incorporació 
de dues de 
noves al 
departament. 



 

 

Substitucions 
per baixa 
laboral 

 
  



 

 

 
 Ampliar convenis col·laboració en escoles estrangeres 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Coordinació 
amb 
coordinació de 
pràctiques i 
departament 
d’internacional. 
Atenció a 
visites 
externes. 

 Tot el 
departament 

Tot l’any  No hem 
aconseguit 
renovar algun 
contacte 
internacional 
que teníem. 
Tot parat per 
Covid 

 
 
 Adequació de totes les programacions  docents ajustades a 

semi confinament 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Revisió 
personal i 
reunió amb 
coordinació 
acadèmica 

 El 
coordinador 

Un any Revisió de 
continguts 
per 
confinament 
assignatura 
per 
assignatura 
continguts fet 
i continguts 
deixat de fer. 
Grups 
AiB...etc 

 
 
 Adequació de espais tallers i aules a la nova situació Covid 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Revisió 
personal i 
reunió amb 
coordinació 
acadèmica 

 El 
coordinador i 
tots el 
professors 

Setembre i 
fins avui 

Preparació 
de taller, 
espais , 
ubicacions  i 
seguretat a la 
nova situació 
de riscos 
labores 
esdevinguts 



 

 

per Covid.  
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Introducció 
 

Aquest curs ha estat un curs extraordinari que ha marcat un abans i un després en la nostra 
tasca docent. El Covid19 ha accelerat una transformació digital en el procés i les relacions 
d’ensenyament-aprenentatge que va deixar en segon pla els sis objectius marcats a començament 
del curs. Malgrat aquesta situació, l’equip de gestió del cicle vam intentar no perdre de vista aquest 
horitzó però, hem de reconèixer que la nostra atenció, des del començament del confinament el 13 
de març, va estar centrada en la salut i el benestar del nostre alumnat i de l’equip docent. 

En aquest context, des de la coordinació, no es pot deixar de banda el sincer agraïment a les 
persones que conformen aquest equip: Dani Camps; Marta Ferrer; Marcel Ges; Isabel Graupera; 
Ricardo Marsicano; Jaume Mendieta; Antonio Ontañon; Rafa Pládenas; Carme Porras i Anton 
Puigdomènech. Sense la seva empenta, confiança, participació i disposició no hauríem pogut portar 
a bon terme aquest curs acadèmic, especialment per la labor de la tutoria feta per l’Argiñe Urrutia. 
No podem oblidar que els docents també hem estat confinats i que la dedicació a diferents aspectes 
de la seva vida s’ha vist molt afectada.  

Per aquest any, 2019-20 vàrem articular els sis objectius interrelacionant, principalment, 
quatre d’ells amb les competències com protagonistes del procés d’aprenentatge de l’alumnat, per 
anar concretant un canvi amb més consciència cap a altra metodologia i dinàmica. Aquest procés 
reflexiu entorn la feina, creiem que ens ajuda a trobar una identitat del cicle que ens diferenciarà, 
envers l’autonomia de centre, de la resta d’escoles que l’imparteixen quan la implantació de la FEP 
sigui una realitat. Tanmateix, aquest any, degut a la seva excepcionalitat, el Departament d’Educació 
va emplaçar per un any la implantació d’aquesta reforma però el confinament ha possibilitat 
provatures molt interessants al nostre cicle, malgrat també grans pèrdues com l’impossibilitat de la 
realització del Workshop d’inflables. En les següents pàgines trobareu el desglossament d’aquests 
objectius i d’altres que hem anat assumint durant el desenvolupament d’aquest curs tan 
extraordinari. Hem optat per exposar-los segons l’ordre del discurs, vinculant alguns d’ells per 
facilitar la comprensió. 
Diagrama d’objectius: Full de ruta. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A la 1ª reunió ordinària del cicle amb data 16 de setembre, es va fer la proposta de modificació de 
l’organització dels documents al site per facilitar el dia a dia de tots els implicats i la construcció de 
l’arxiu històric. L’equip ho va trobar adient i es va implantar a l’octubre en lloc de l’estructura anterior. 
El Site continua estructurat per 5 blocs però amb una organització diferent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des de la implantació de la doble gestió (tutoria i coordinació pedagògica) que, en el nostre cas va 
ser iniciada per l’Anton Puigdomènech i l’Argiñe Urrutia, es fa palès que aquest cicle va adquirint una 
cultura digital amb documents compartits, possibilitant l’accés a qualsevol informació i, sobretot, el 
treball col·laboratiu de l’equip. La iniciativa de transformació i innovació, per part de l’Anton 
Puigdomènech i l’Argiñe Urrutia, en crear el site de comunicació ha estat aquest any, més que mai, 
de valor incalculable, ja que durant el confinament, hem pogut anar treballant com a equip, amb 
unes dinàmiques i instruments que ens han facilitat molt la feina. Malgrat això, es considera 
necessari anar treballant aquesta cultura per aconseguir una gestió transparent i una major cohesió 
de l’equip que ens empoderi per encetar els reptes futurs com a projectes pedagògics, especialment 
la reforma de la Fep i la docència telemàtica. 
  

2 Site del Cicle en el SharePoint (lloc d’informació i 
documentació de cicle) 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Millores i 
ajustaments 
del site del 
Cicle 

Augment de 
la interacció 
dels docents 
al site 

Coordinació 
cicle i tutoria 
cicle 

Octubre 2019 Proposta 
prèvia de la 
nova 
estructura 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amb relació a l'objectiu de visibilització del cicle mitjançant xarxes socials, s'han fet accions 
enfocades cap millorar la comunicació del cicle en xarxes socials, i també cap la gestió eficaç de les 
imatges que es generen en el dia a dia del cicle. 
 
Amb la intenció d'ordenar i classificar les fotografies es va generar un google-photos en el qual 
emmagatzemar totes les imatges. Serveix com a col·lecció històrica d'imatges del cicle, situant les 
fotos existents en un únic lloc. L'elecció de la plataforma es va basar en la capacitat enorme i en la 
facilitat que dóna per a visualitzar les fotografies i per pujar-les al web. Es comparteix via site del 
cicle (magatzem d’imatges) perquè qualsevol docent que pugui consultar-les.  
 
El tipus de públic de Facebook i Instagram és diferent, per la qual cosa va es decidir fer servir 
ambdues xarxes social, però diversificant el tipus d'informació que es publica en cadascuna d'elles: 
https://www.facebook.com/EscolaMassanaDissenyIndustrial/ El cicle ja tenia una pàgina Facebook 
històrica, en la qual es publiquen esdeveniments importants del cicle i es comparteixen les 
comunicacions de Fb general de l'escola. Durant aquest curs s'han completat les dades descriptives 
de cicle i  s'han realitzat publicacions centrades en els esdeveniments remarcables, com el PFC dels 
alumnes que han acabat el cicle aquest curs, presentacions fora de l’escola o reconeixements en 
Talent Creatiu i empresa. 
https://www.instagram.com/massana.industrial/ Pel que fa  a l'Instagram, l’ús massiu entre l'alumnat 
el fa idoni com a aparador de les activitats diàries usuals del cicle. Aquest curs, s’ha fet una tasca de 
publicació mixta, entre tutora i alumnat.  
En tutoria, es van detectar els alumnes de primer curs que usen amb freqüència aquesta xarxa 
social i se’ls va convidar i motivar a participar. Aquest curs han col·laborat a generar fotos i 
compartir-les en Instagram dues alumnes de primer curs, una de segon i dos de PFC. Aquestes 
alumnes responsables i la tutora del cicle han compartit un xat en el qual comentaven la composició i 
intenció comunicativa de les fotos captades.  
Es va generar un compte google que dóna accés a l'Instagram, i cada curs és compartirà l’usuari i la 
contrasenya amb els nous alumnes responsables; evitant així que log-een amb els seus emails 
personals, i facilitant i controlant el traspàs de responsables d'un curs a un altre. 
Preteníem augmentar la freqüència de publicacions, per això s’ha estimulat l'alumnat, fent-los 
recordatoris i suggeriments sobre activitats publicables. Les publicacions s'han realitzat amb la 
següent estratègia: 

6 Comunicació externa del cicle, amb xarxes socials. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Dinamització 
de 
l’Instagram i 
el Facebook 
del Cicle 

Augment de 
la interacció 
en les xarxes 

Tutoria cicle i 
equip de 
projectes del 
cicle, 
alumnes 
encarregats 

Juny 2020 Fa participar 
als alumnes 
de forma més 
activa 



 

 

-Stories per al dia a dia de l'aula i els tallers, i comunicació d'esdeveniments. S'han generat gifs, 
vídeos, links...amb un caràcter més informal. 
-Mur per a les imatges cuidades que mostren projectes dels alumnes i activitats específiques del 
cicle.  
L'Instagram ha permès relacionar-se via aquesta xarxa social amb programes del Departament, com 
el Talent Creatiu i empresa, molt actiu en Instagram. S'han treballat les etiquetes per tal que els 
projectes de l'alumnat participants siguin visibles pels responsables del programa del Departament. 
Ha resultat una via útil, actual i eficaç de generar visibilitat de les activitats del cicle. 
 
Els objectius 3 i 4 estaven vinculats com a activitats pedagògiques que ens podien donar compte 
de l’assoliment del nostre alumnat en les competències. Per una part, la catarsi de les presentacions 
dels PFC que, a més a més, aquest any s’han fet obertes a tots els cicles per primera vegada, 
possibilitant la relació entre ells. Per nosaltres, com a equip, la possibilitat de poder trobar espais 
pedagògics de col·laboració amb altres cicles és un desideràtum que recupera altres moments on ha 
sigut una realitat. Per exemple, la col·laboració amb el cicle d’Art tèxtil en el 2010 amb la realització 
de calçat o de teixit per l’element per seure (projecte de segon curs) el 2016, així com, amb docents 
de tallers aliens al nostre cicle com el de ceràmica, amb la Matilde Grau. A més, també es molt 
important tenir present que aquest procés que coneixem ara del PFC, desapareixerà amb la reforma 
Fep i s’incorporarà com a Projecte Integrat (PI) al segon curs.  
A la 2 reunió ordinària amb data 13 de novembre es va mostra un diagrama del procés 
d’avaluació on es feia palès l’absència de l’avaluació en els aspectes actitudinals del procés 
d’aprenentatge de l’alumn@ a càrrec del tutor/a del PFC. Es va acordar incloure l’avaluació de la 
tutoria dintre de la rúbrica amb un nou ítem per valorar aquests aspectes de l’alumn@ durant el 
procés. L’excepcionalitat d’aquest any d’una alumna que va demanar ser tutoritzada per docents 
exteriors al cicle (de Tècniques escultòriques i Art tèxtil), malgrat que en aquesta reunió ho vam 
veure adient, ha comportat un seguit d’incidències que va provocar la seva valoració en una reunió 
posterior amb data 17 de març i que derivarà en un nou objectiu per l’any 2020-21 amb un nou 
protocol, per part de la Comissió avaluadora, a les presentacions. 
Per l’altra part, envers el workshop d’inflables, es pretenia continuar amb la cultura del cicle iniciada 
pel projecte de ”l’aigua i el plàstic” que ens possibilita crear cohesió entre els dos cursos del cicle a 
més de facilitar l’aprenentatge entre igual potenciant l’autonomia de l’alumnat. Aquest projecte 
pedagògic iniciat amb la coordinació d’en Rafa Pládenas ha quedat implantat com un espai que ens 
porta a una possibilitat d’innovació i millora. En aquest sentit, aquest any, tenia un vessant estratègic 
per anar adquirint experiència en col·laboracions amb empreses amb autonomia del Departament 

d’Educació per, si 
fos possible en un 
futur dintre de la 
reforma Fep, poder 
acollir-nos a la 
modalitat B del 
programa 

3 Procediment de PFC 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Valoració de 
la revisió i 
millora 

Procés 
d’avaluació 
del PFC 

Tutoria cicle Novembre 
2019 

Discussió i 
consens en 
una reunió de 
l’equip. 



 

 

d’innovació pedagògica Talent creatiu i empresa, establint col·laboracions amb altres centres 
educatius i/o amb altres cicles de la nostra escola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amb aquest objectiu, es pretenia realitzar una activitat a la Plaça de la Gardunya en la diada de Sant 
Jordi, oferint al nostre entorn, el barri del Raval, un espectacle lúdic, integrador i obert, donant 
visibilitat a l’escola mes enllà de les aules com una eina potent de comunicació.  
Aquest workshop es va concebre pedagògicament com un espai on es produiria una enriquidora 
experiència d’intercanvi de coneixement tècnic al voltant de les estructures inflables, la manipulació i 
els coneixements tècnics, donant l’oportunitat d’adquirir coneixements de noves disciplines, així com, 
intercanvi de coneixement cultural amb Picto Facto creant vincles amb aquesta companyia 
internacional. L’estructura de la col·laboració pedagògica, amb format de workshop, faria que 
l’alumnat s’endinsaria en el mon de la producció d’inflables en un marc sociocultural concret, en 
aquest cas la Plaça de la Gardunya amb la festa popular de la diada de Sant Jordi compartint una 
experiència d’aprenentatge entre iguals, amb la possibilitat de demostrar i desenvolupar la seva 
autonomia. 
La tutoria i la coordinació van elaborar una memòria per aconseguir la dotació d’un pressupost 
extraordinari. Una vegada va ser aprovat, ens vam posar en contacte amb l’escola EMAV per fer una 
col·laboració amb ells. Malauradament i, malgrat que vam arribar a tenir enllestit per les seves 
signatures el conveni amb l’Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV), aquest objectiu no es va poder 
portar a terme a causa del confinament. 
Els objectius 1 i 5 estaven relacionats amb els continguts del cicle i la seva articulació per 
l’assoliment de les competències, tant en el decurs del temps en els dos anys de la seva durada 
(amb la reforma del Fep) com en la intenció de generar propostes pedagògiques amb una 
metodologia basada en Projectes. Com veurem ara, l’objectiu es va veure alterat des del 
començament del curs. 
  

4 Workshop inflables 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Activitat 
d’aprenentatge 
de tot el cicle 

Activitat 
lúdica-festiva 
a la plaça de 
la Gardunya 

Tutoria cicle i 
equip de 
projectes del 
cicle 

Març 2020 Restem  a 
l’espera de la 
confirmació 
de Picto-
facto. 



 

 

5 Programació reforma primer curs FEP. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Estudi de 
l’estructura 
del cicle i 
l’adequació a 
l’equip docent 
Participació 
en la definició 
del 
currículum 
del cicle per 
la reforma 
Fep. 

Programació 
cicle 
Revisió 
currículum 

Coordinació 
cicle i equip 
docent 

Abril, maig i 
juny 
Novembre, 
desembre, 
gener 

Coordinació 
amb el 
Organització 
interna 
Departament 
d’educació i 
l’escola 
LLotja 

 
A principi de curs van ser convocats per la Coordinació de CFAS (Isabel Graupera) on vàrem rebre 
diverses informacions. Entre d’aquestes, se’ns va informar que el Departament aturava la 
implantació de la FEP i que el dia 3 d’octubre la coordinadora aniria a una reunió a Departament 
sobre aquest tema. Per aquest motiu es va generar un document d’informacions i actualitzacions 
sobre el Fep a mesura que les anàvem rebent per part de la Isabel. A més, a la 1ª reunió ordinària 
amb data 16 de setembre, després d’aquesta reunió amb la Coordinació de CFAS, es va presentar 
una gràfica de dades estadístiques amb font en la web del Departament d’Educació. En aquest 
document s’informa sobre el rànquing de preinscripció en tota Catalunya dels CFAS que hi ha a 
l’escola, les escoles que imparteixen aquest CFAS en la comarca del Barcelonès i la resta de 
Catalunya i les dades de matriculació en cadascun d’ells de l’any 2018-19. Es va trobar adient 
separar les dades per les escoles del Departament i les escoles d’altres titularitats públiques, 
desglossant aquestes últimes per veure com es posiciona la nostra escola: D’aquestes dades i 
d’interès pel nostre cicle, es desprèn que l’única competència que tenim és la Llotja al Barcelonès i 
que dels 84 matriculats a l’any 2018-19, 66 son a l’escola i 18 a Llotja. Per nosaltres, per tant, 
existeix la possibilitat que la nostra competència pot estar focalitzada als Graus.  
 
Finalment, aquest cicle va formar part de l’equip de treball del Departament per participar en la 
revisió del currículum de la reforma en col·laboració amb altres escoles el que va suposar anar a una 
sèrie de reunions. Per aquest motiu, a la 2ª reunió amb data 13 de novembre, es va presentar un 
cronograma per les diferents tasques del procés. L’equip ha anat treballant col·laborativament en el 
site amb instruments dissenyats per l’ocasió, realitzant puntualment reunions per àrees per 
consensuar competències i continguts. Els documents treballats han quedat reflectits en el document 
lliurat al Departament CFGS Modelisme industrial_Escola Massana. Posteriorment i, amb la 
participació explícita d’en Ricardo Marsicano, es va a fer una última revisió en col·laboració amb 
l’escola Llotja on no vam arribar a un consens i vam presentar cadascuna de les escoles, per 
separat, les nostres esmenes. El document, per la nostra part, ha estat 
MASSANA_CFGS_Modelisme industrial_FEP_revisat amb Llotja per Jordi Homar. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El confinament a partir del 13 de març ens va portar a una altra dinàmica d’aula virtual. Malgrat que a 
l’inici vam continuar amb la inèrcia del model presencial davant la incertesa de la tornada a l’escola, 
una setmana després, el 21 de març van fer la 4ª reunió ordinària per zoom i així, vam encetar un 
procés de trobades per posar-nos al dia i coordinar-nos amb diferents instruments del site per 
resoldre els requeriments de diferents estaments i cercar el benestar i salut de l’alumnat i l’equip 
docent. Aquest procés del tercer trimestre del curs ha estat explicat en el document CFAS 
Modelsime industrial_Adaptacions curriculars i processos de seguiment i avaluació lliurat al 
Coordinador pedagògic de l’escola, en David Gràcia.  
Respecte a l’objectiu en qüestió, aquestes circumstàncies les vàrem transformar en una oportunitat, 
reorganitzant a l’equip docent per a atendre amb més qualitat a l’alumnat amb la realització de dos 
projectes inclusius, un a primer PROJECTE-PROPOSTA i l’altre a segon CONTENIR I MÉS. 
Aquestes experiències han estat molt valorades per les dues parts, alumnat i equip docent donant 
una experiència al nostre cicle que continuarà desenvolupant durant l’any vinent. S’ha de dir, també, 
que part de l’equip ha optat per fer la formació sobre l’ABP que durant l’inici d’aquest juliol ha 
programat el Departament en l’EstiuArt. Algunes de les reflexions es poden veure en l’acta de la 8ª 
reunió ordinària amb data 10 de juliol. 
 

NOU Programació MODEL HÍBRID DE DOCÈNCIA 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Estudi de 
l’estructura 
del cicle en 
model híbrid i 
l’adequació a 
l’equip docent 
 

Programació 
cicle curs 
2020-21 
 

Coordinació i 
tutoria cicle i 
equip docent 

Juny i juliol Coordinació 
amb 
Organització 
interna 
 

 
El Covid19 ha establert , per les mesures de seguretat que requereix la seva traçabilitat, el model 
híbrid de docència amb part del currículum en model telemàtic. Per aquest motiu, des d'Organització 
interna amb el Dani Camps, hem desenvolupat aquesta programació del curs 2020-21 dintre del pla 
de contingència de l'escola. S'ha tingut en compte les instruccions donades pel Departament 

1 Interacció entre els mòduls del cicle  
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Estudi i 
millora cap a 
la filosofia de 
treballar per 
projectes 

Concreció 
d’un possible 
“projecte” 
transversal 

Coordinació 
cicle i equip 
docent 

Novembre, 
desembre 
2019 i gener 
2020 
Març, abril, 
maig  

Dinamització 
amb 
instruments 
de treball 



 

 

d'Educació pel que fa a preservar a l'Estructura del cicle una presencialitat d'un mínim del 50% del 
currículum, així com una progressió setmanal que faciliti el mínim d'ocupació d'aules possibles. 
ALTRES 
L’assignatura d’Història amb l’Antonio Ontañon com a docent, va fer una sèrie d’activitats a la Sala 
d’actes donat que aquest any era el centenari de l’Escola Bauhaus. 
La participació del segon curs en el programa Talent creatiu i empresa amb el projecte del fogó per 
ceràmiques Marcó al segon curs portat pel Ricardo Marsicano, l’Anton Puigdomènech i l’Argiñe 
Urrutia ha estat un èxit amb el reconeixement de l’alumna Irene Segarra i l’alumna Azahara Puertas. 
A causa del Covid19, l’acte d’aquest reconeixement s’ha posposat del juliol al setembre.  
 
  



 

 

15 MEMÒRIA CFAS ARTS APLICADES AL MUR 2019-2020 
 
 
1_Continuitat en el contingut del mòdul Taller del Llenguatge Pictòric a 1r i 2n. Coordinació amb la 
resta de tallers 
 
Aquest curs s’ha redactat conjuntament les programacions del mòdul a primer i a segon. S’han fet reunions de 
continguts i evidències amb el professorat dels dos cursos. El fet que un docent estigui alhora a primer i 
segon, ha ajudat a tenir una visió complerta del cicle. També al ser el segon curs coordinant-se, s’ha pogut 
coordinar amb la resta de tallers.  
 
2_Revisió contingut M8.1.S2 Taller de pintura ornamental aplicada al mur (retaule) 
 
Des de principi de curs s’ha coordinat amb Taller del llenguatge pictòric, agafant tota la part de procediments 
pictòrics i tècniques. Potser ha quedat a mitges per causa del confinament, però ja hi ha una gran part de 
feina feta de cara al curs que ve. 
 
3_Ampliació del contingut M8.1.S1 Taller de pintura ornamental aplicada al mur (mosaic) 
 
A la redacció de la programació estava ben resolt i consensuat ambla resta de matèries. No s’ha pogut 
desplegar del tot, però s’ha iniciat. 
 
4_Abordar des de tots el mòduls els projectes externs 
 
Per primer cop, en una reunió a inici de curs es van consensuar i repartir prou equitativament les 
col·laboracions externes.  
M8.1.S2 Taller de pintura ornamental aplicada al mur (retaule). Escola Milà i Fontanals 
M3.1 Dibuix artístic i projectes i M10.1 Taller de vidrieres. Escola Bressol Aurora 
M7.2 Taller d’expressió del llenguatge pictòric. Concurs Piera 
M7.2 Taller d’expressió del llenguatge pictòric, M5.2 Metodologia i gestió de l’obra. Exposició Piera i Catàleg 
M9.2 Taller de revestiments ceràmica i M10.2 Taller de vidrieres. Medalla Campions UFEC i Talent creatiu  
mural al CACRR 
 
CONFINAMENT 
 
Un cop rebudes les instruccions del Departament, per seguir la docència on line. El cicle es va coordinar, es 
va crear un nou horari setmanal, es va establir una trobada setmanal per mòdul. Es va comunicar als alumnes 
el nou calendari i mòdul per mòdul va comunicar l’adaptació de la programació, i processos d’avaluació. 
La coordinació entre professors va funcionar perfectament, vam fer trobades cada 15 dies per anar avaluant i 
posant sobre la taula possibles problemàtiques. 
Això va permetre tenir un mínim d’alumnes que és perdessin i no poguessin seguir el curs.  



 

 

Les valoracions a l’avaluació per part dels alumnes va ser d’agraïment i comprensió de no haver pogut fer ús 
dels tallers durant un gran període.  
 
  



 

 

16 MEMÒRIA CFAS PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES DE DECORACIÓ 2019-2020 
 
-Estructuració del cicle per la reforma del FEP. 
S’han fet diverses reunions per (amb el Departament, entre escoles i a nivell intern) per generar 
l’estructura i els continguts dels mòduls del cicle per la reforma del FEP.  
 
-Potenciar els vincles del Cicle amb experiències pràctiques del món professional. 
Es va fer un projecte com aportació a la ONG Homeless Entrepreneur. 
També es va participar al concurs Habitàcola. 
Tot aquest treball de vinculació amb el món exterior a l’escola va quedar interromput per l’arriada de 
la COVID. 
 
- Millorar la relació entre els diferents Mòduls del Cicle(Crear un grup de SharePoint per 
millorar la comunicació del Cicle). 
Durant el desenvolupament normal del curs va quedar pendent. Durant el confinament es va decidir 
plantejar un projecte transversal que es desenvolupa als mòduls de projectes de primer i de segon 
conjuntament amb d’altres mòduls i submòduls: 
 
 
Primer curs 
M3.1 Dibuix artístic.  
M4.1 Dibuix tècnic.  
M7.1 Projectes. 
M8.1 Projectes: projectes i direcció d’obres. 
 
Segon curs 
M8.2 Projectes: projectes i direcció d’obres. 
M10.2.S1 Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d’obres (tecnologia).  
M10.2.S3 Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d’obres (control ambiental). 
M11.2 Programació d’obres. 
 



 

 

Els processos de seguiment van ser els següents: 
Mòdul/Curs Recurs usat per la 

comunicació amb 
l’alumnat 

Recurs usat per 
transmetre continguts 

Recurs usat per rebre tasques 
i atendre dubtes 

M7.1 Projectes  Mail / 
OneDrive/“zoom” 

OneDrive / 
SharePoint 

OneDrive per rebre 
tasques. Mail/Zoom 
per dubtes. 

M4.1 Dibuix Tècnic 
 

Mail / 
OneDrive/ZOOM 

 

OneDrive / 
SharePoint 
 

OneDrive per rebre 
tasques. Mail/Zoom 
per dubtes. 

M9.1 Tecnologia i 
sistemes 
constructius 

Mail/OneDrive OneDrive OneDrive  
/mail 

M10.2.S3 Control 
ambiental 

Mail OneDrive 
 

OneDrive /mail 
 

M11.2 Programació 
d’obres 

Mail 
 

OneDrive 
 

OneDrive /mail 
 

M3.1 Dibuix 
Artístic 
 

 Mail/Zoom 
 
 
 
Zoom 

Zoom/ OneDrive 
 
 
 
SharePoint 
 

OneDrive/Mail/Zoom 
 
 
 
Mail 

Expressió 
volumètrica  

 

M6.2 Mitjans 
Informàtics i 
Audiovisuals 

Correu electrònic 
dels delegats. 
 
Correu electrònic 
dels estudiants per 
resoldre dubtes. 

OneDrive 
 
Powerpoint 
  
Camtasia per a Video 
tutorials 
 
PDF per a enunciat 
exercicis. 
 
Zoom en funció de 
les necessitats. 
 
Canal de YouTUBE 

Correu electrònic dels 3 
professors per resoldre 
dubtes. 
OneDrive per a dubtes i 
entrega d’exercicis. 

 

  



 

 

M.10 TECNOLOGIA 
INSTAL.LACIONS 

Mail/Google Drive Google 
Drive/Comprovaré les 
opcions de Microsoft 

Mail/Google 
Drive/Zoom 

M8.2 PROJECTES Mail/Zoom/Google 
Drive/Sharepoint 

GoogleDrive/Share 
Point/ZOOM/Video 
Office 356/Sway Office 
365 
 

Mail/Google Drive 

M9.1 TECNOLOGIA I 
SISTEMES 
CONSTRUCTIUS 

ZOOM/Mail/Share 
Point 

ZOOM/Mail/Share 
Point 

Mail/Share 
Point/Google Drive 

 

Per al següent curs es planteja utilitzar la plataforma TEAMS per organitzar el seguiment de totes les 
assignatures. 
 
- Interrelacionar el treball de tutories de PFC. Introduir el treball de maqueta en el procés de 
PFC i al lliurament final. Generació de Rúbrica. 
Durant l’any passat es va crear un espai i un horari de reunió per fer les tutories dels PFC 
conjuntament. L’experiència es valora molt positivament. 
  



 

 

17 MEMÒRIA CFAS ART TÈXTIL 2019-2020 
 
Pla pedagògic: Implementació nova normativa i procediment avaluador del PFC (Pg. 2) 
Revisió del currículum del cicle segons indicacions del Departament d’Educació (Pg. 10) 
Creació de l’estructura general del cicle amb Projecte Final Integrat a 2n curs, mòdul FEP al centre i 
crèdits de lliure disposició. (Pg. 11) 
Elaboració del calendari d’activitats del curs 2020-21 (Pg. 12) 
Elaboració d’un pla d’acció consensuat amb tot l’equip docent, per aconseguir objectius concrets 
durant els pròxims cursos. (Pg.14) 
 

1- Pla pedagògic: Implementació nova normativa i procediment avaluador del PFC 
Per assolir el primer punt dels objectius pel curs 2019-20 es va dur a terme la redacció d’una 
nova normativa que introdueix una seqüenciació d’etapes en els lliuraments que l’alumnat ha de 
dur a terme. Així mateix es renova la fitxa d’inscripció i de seguiment.   
 (A sota text de la normativa i fitxes) 

 

 
 
 
 
 
 

Normativa i Criteris de Qualificació i Avaluació referents al Projecte Final de Cicle, PFC, en el 
CFGS Art Tèxtil per l’obtenció del títol de Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny en Art 
Tèxtil.  

 

 1. Pla pedagògic: Implementació nova normativa i 
procediment avaluador del PFC  

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
1- Elaborar el 

calendari de 
sessions de 
treball de 
l’equip docent.  

2- Convocar i fer 
seguiment de 
les sessions de 
treball. 

3- Redactar la 
normativa i fer-
la arribar a tot 
l’equip docent. 

4- Recollir 
feedback 
alumnat avaluat 
al final 

N’hem fet? 
Global/parcial 

Coordinadora 
cicle amb 
tutors de 
PFC i tot 
l’equip 
docent 

Juny 2019 - 
abril 2020 

Objectiu 
subjacent: 
implementar 
un 
procediment 
seqüenciat 
temporalment 
i més 
objectiu. 
 



 

 

El PFC té caràcter global i integrador dels diferents sabers i tècniques presents en la formació 
establerta en la resta dels mòduls cursats I aprovats prèviament. Ha de demostrar la integració 
dels continguts impartits al llarg del cicle a través de la realització d’un projecte amb autonomia i 
adequat al nivell acadèmic cursat. Relaciona, i si escau completa, els coneixements, destreses i 
capacitats específics del camp professional de l’especialitat. L’alumne haurà d’evidenciar el 
domini de les tècniques i els procediments de realització, de disseny i d’organització de 
l'execució. En la presentació i argumentació del projecte l’alumne haurà de mostrar el grau 
d'assoliment de les competències específiques del cicle. 

 
COMPETÈNCIES (Objectius generals)  

1. Integrar processos d'investigació artística, tècnica i/o tecnològica. 
2. Valorar de forma idònia les necessitats plantejades en la proposta de treball, així 

com els aspectes plàstics, artístics, tècnics, organitzatius i econòmics, per configurar el 
projecte i seleccionar les especificacions plàstiques i tècniques oportunes per aconseguir 
un òptim resultat en el seu treball professional. 

3. Analitzar, adaptar i generar documentació artística i tècnica. 
4. Rendibilitzar el treball i demostrar autonomia durant el procés creatiu. 
5. Investigar les formes, materials, tècniques i processos creatius i artístics relacionats 

amb l'especialitat. 
6. Resoldre els problemes artístics i tecnològics que es plantegin durant el procés de 

projectació i realització. 
7. Utilitzar els mètodes i sistemes de creació i elaboració de productes propis de 

l'especialitat, tant pel que fa a tendències plàstiques com a les tècniques que s'integren 
dins d'aquest camp professional. 

 
 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
Proposa un projecte original i ho materialitza en totes les seves fases, fins a l'obtenció d'un resultat 
final de qualitat tècnica, artística i comunicativa. 
Mitjançant la metodologia projectual i realització d’una obra original, desenvolupa les destreses 
professionals de la seva especialitat i les capacitats estètiques i creatives pròpies. 
Relaciona els diferents continguts teòrics i pràctics dels mòduls per desenvolupar un projecte d’art 
tèxtil.  
Presenta públicament i comunica correctament el seu projecte davant del tribunal d’avaluació. 

 

SEGUIMENT 
El seguiment del projecte és dur a terme mitjançant sessions de tutories segons acord previ entre el 
tutor del projecte i l’alumne. 
La no assistència de l’alumne a les tutories de seguiment pot comportar una valoració negativa. 



 

 

 
CONVOCATÒRIES 
Hi haurà una 1a convocatòria ordinària - entre el 24 i 28 de febrer 2020.  
Tots els alumnes s’han de presentar obligatòriament en aquesta convocatòria. 
Hi haurà una 2a convocatòria extraordinària – abril 2020.  
Reservada als alumnes que hagin suspès la 1ª convocatòria. 
 
CONTINGUT DEL PROJECTE 
El DOSSIER recollirà tota la recerca teòrica i l’elaboració de mostres i prototipus, estructurat en: 
Títol  / dades de l’alumne / cicle cursat / Escola Massana 
Referit al conjunt del Projecte. Ha de proporcionar informació clara sobre el tema de la proposta. 
Índex 
Ha de recollir els principals apartats en què es divideix el conjunt del treball de recerca.  
Introducció 
Breu descripció on es justifica el tema i sentit de la proposta (què, com, per què, etc.), el procés de 
recerca i la metodologia emprada. 
Teoria/ Recerca 
Conjunt de dades, degudament elaborades, que informen, orienten i/o justifiquen la proposta de 
l’apartat pràctic. 
Documentació gràfica 
Conjunt d’esbossos, imatges, esquemes, etc. il·lustrant la part pràctica. 
Galeria d’imatges 
Fotografies de la peça o peces finals, de bona qualitat, en context adient. 
Conclusions 
Referides a la recerca analitzada i valorada, justificant l’aplicabilitat i incidència sobre el projecte. 
Annexes  
Conjunt de fitxes tècniques 
Fonts d’informació 
Bibliografia i bibliografia web emprada i altres fonts d’informació consultades. 
 
PECES FINALS / prototips /  proves 
Les peces finals es presentaran degudament embolicades i protegides, amb el nom de l’alumne i el 
títol del projecte fàcilment llegible.  
Les proves s’entregaran també en capses o carpetes degudament etiquetades i identificades amb 
el nom de l’alumne I el títol del projecte.  
Les fitxes tècniques degudament referenciades, a més d’incloure’s en el dossier, s’entregaran 
impreses en una carpeta a part, identificades amb el nom de l’alumne I el títol del projecte.  
 
QUALIFICACIONS 



 

 

S’avaluarà mitjançant les rúbriques lliurades a l’alumnat i consensuades amb el professorat, segons 
els següents percentatges: 
55% Part pràctica  
25 % Part teòrica 
10% Presentació Oral 
10% Dossier 
Per aprovar el PFC, cadascuna de les parts ha d’estar aprovada. 
 
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL 
President/a: La persona responsable o coordinador/a de la família professional a la qual pertany el 
cicle de formació específica. 
Secretari o secretària: Un professor/a del centre. 
Vocal/s: Un professor/a  del centre. També podrà ser-ho una persona professional de l'especialitat 
i/o representant d'entitats o institucions relacionades amb l'especialitat. 
 
PRESENTACIÓ DEL TREBALL I AVALUACIÓ DEL TRIBUNAL 
Els membres del tribunal hauran llegit el projecte i hauran fet una avaluació prèvia sense tenir en 
compte la presentació oral. La presentació oral haurà de tenir una estructura elaborada i permetrà 
presentar el projecte de manera entenedora i clara pel tribunal i públic assistent. 
 
 
TERMINIS I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE FINAL CFGS D’ART TÈXTIL                               
Curs 2019/20  
El lliurament i presentació del PFC estan regits per la normativa general del PFC del CFGS d’Art 
Tèxtil, que la tutora del cicle donarà a l’alumnat al final del mes de juny o abans de la data oficial de 
matrícula. 
El PFC està constituït per dues parts: Una part teòrica o de recerca documentada (dossier i 
proves) i una altra pràctica o la materialització física del projecte (peces finals). 
És obligatori presentar les dues parts. 
TERMINIS 1a convocatòria 
_1a entrega obligatòria: TEMA. Termini 20 setembre 2019 
_2a entrega obligatòria: PRESENTACIÓ PÚBLICA del TEMA+RECERCA+IDEES - 24 d’octubre 
2019 
_Data de baixa voluntària del projecte: Fins al 20 de Desembre 2019  
_3a entrega obligatòria: ENTREGA I PRESENTACIÓ ORAL del PFC: entre el  
24 i 28 de febrer de 2020 



 

 

_Publicació de NOTES PFC 1a convocatòria: 5 de març 2020 

_Reclamacions NOTES PFC 1a convocatòria: 6 de març 2020 
_________________________________________________________________________________________
_____ 
 
1a entrega obligatòria: TEMA                                                                                   Termini 20 
setembre 2019 
L’alumne presentarà una fitxa d’inscripció del PROJECTE BÀSIC, amb la descripció i explicació del 
tema escollit.  
La proposta haurà de seguir els apartats definits en la fitxa de l’annex 1, s’haurà de lliurar impresa i 
signada a la tutora del cicle i s’haurà d’enviar en format digital a tots els professors del cicle, en un 
sol arxiu en format PDF nomenat segons la pauta següent: 
PFC_TEXTIL19_20_INSCRIPCIO_Cognom_Nom.pdf 
Aquesta entrega és obligatòria i improrrogable. 

- El professorat del cicle es reunirà durant la setmana següent, revisarà i aprovarà o no, les 
propostes, i adjudicarà un tutor a cada alumne. 

- La tutora del cicle comunicarà individualment el resultat de la revisió de les propostes.  
- Si la proposta no fos aprovada, l’alumne haurà de presentar una nova proposta en un màxim 

de set dies, amb el mateix format i procediment. 
 

2a entrega obligatòria: PRESENTACIÓ PÚBLICA del TEMA+RECERCA+IDEES     24 
d’octubre 2019 
Cada alumne farà una PRESENTACIÓ ORAL PÚBLICA, d’un PowerPoint o PDF, davant de tots els 
professors del cicle i, si es cau, convidats externs, en la qual exposarà el tema escollit. 
Aquesta presentació és obligatòria i improrrogable, i no superarà els 10 min. 

- Els convidats i professorat del cicle faran un informe de validació favorable o desfavorable 
seguint els criteris de validació recollits en l’annex 2. 

- Cada tutor de PFC comunicarà individualment el resultat al seu alumne tutoritzat.  
- Si la proposta no fos validada, l’alumne haurà de replantejar-la i presentar una nova proposta 

en format digital l’última setmana de novembre. 
 
3a entrega obligatòria: ENTREGA I PRESENTACIÓ ORAL del PFC  entre el  
24 i 28 de febrer de 2020 
Aquesta 3a entrega s’entén com lliurament del PFC i consisteix en: 
1. LLIURAMENT del DOSSIER DIGITAL del PFC (en PDF màxim 10 MB). 
 
2. LLIURAMENT del PFC: PECES FINALS + PROVES + MAQUETES I PROTOTIPS + DOSSIER 

IMPRÈS  



 

 

 
3. PRESENTACIÓ ORAL PÚBLICA  

______________________________________ 

 
1. Lliurament del DOSSIER DIGITAL del PFC       18 de febrer 

2020 
- Dossier digital, un sol arxiu en format PDF màxim 10 MB, enviat per correu electrònic a 

tots els professors del cicle, nomenat segons la següent pauta: 
PFC_TEXTIL19_20_DOSSIER_Cognom_Nom.pdf 

- 1 Carpeta amb 5 arxius independents amb 5 fotografies en format JPEG pes màxim 
de 1MB/foto, de les peces finals, nomenades: 
PFC_TEXTIL19_20_ Cognom_Nom_titoldelprojecte_01 fins a la _05 

2. Lliurament del PEÇA O PECES FINALS + PROVES + MAQUETES I PROTOTIPS 
degudament protegides + DOSSIER IMPRÈS (2 còpies impreses degudament 
enquadernades)  
        19 de febrer 2020 a les 10:00h 

3. ORGANITZACIÓ de la presentació oral             19 de febrer 2020 de 
10 a 12h 

4. PRESENTACIÓ ORAL pública                                             per concretar, entre el 24 i 28 de 
febrer 2020 

entre 9 i 15h 
Cada alumne disposarà de 20 minuts per a la presentació I defensa del seu PFC, els quals es 
repartiran entre: 10 min de preparació + 15 minuts de presentació oral + 5 minuts de 
preguntes del tribunal 
Durant la presentació l’alumne pot utilitzar diversos mitjans audiovisuals. És responsabilitat 
de l’alumne verificar abans, la compatibilitat dels seus arxius amb els aparells de l’escola. 

 
  



 

 

TERMINIS 2a convocatòria extraordinària                   abril 
2020  
Reservada als alumnes que hagin suspès la 1a convocatòria. 
L’alumnat que hagin suspès el projecte en primera convocatòria tindran una segona i definitiva 
oportunitat per presentar el PFC. Per poder accedir a la segona convocatòria cal que l’alumne hagi 
presentat el projecte a la primera convocatòria. 
Més enllà d’aquesta oportunitat ja no es podrà superar el mòdul i l’alumne no podrà obtenir la 
titulació del cicle. 
 
1. Lliurament del DOSSIER DIGITAL del PFC                                                                                24 

d’abril 2020 
- Dossier digital, un sol arxiu en format PDF màxim 10 MB, enviat per correu electrònic a 

tots els professors del cicle, nomenat segons la següent pauta: 
PFC_TEXTIL19_20_DOSSIER_Cognom_Nom.pdf 

- 1 Carpeta amb 5 arxius independents amb 5 fotografies en format JPEG pes màxim 
de 1Mb/foto, de les peces finals, nomenades: 
PFC_TEXTIL19_20_ Cognom_Nom_títoldelprojecte_01 fins a la _05 

2. Lliurament de PEÇA O PECES FINALS + PROVES + MAQUETES I PROTOTIPS degudament 
protegides + DOSSIER IMPRÊS (2 còpies impreses degudament enquadernades)                              
24 d’abril de 2020  
 

3. ORGANITZACIÓ presentació oral                                                                                         24 
d’abril de 2020 

 
4. PRESENTACIÓ ORAL pública           per concretar, entre el 27 i 29 

d’abril 2020 
Mateixes condicions que a la 1a convocatòria 

 
  



 

 

Annex 1 – INSCRIPCIÓ PFC CFGS D’ART TÈXTIL 2019-20 

ALUMNE Nom i cognom  

Adreça:  
 
Ciutat:  
 
Telèfons:  
 
Correu electrònic:  

 

1. Títol del PFC (provisional) 

2. Plantejament conceptual. 1es idees i possible desenvolupament (màx. 15 línies) 

3. Referents propis, a partir de treballs del mateix alumne (fotos en 6x4 cm màxim) 

4. Context dins del qual s’emmarca el tema proposat, p.ex. Disseny, Art, Arts Aplicades, Recerca 
Històrica, Recerca Etnogràfica o Cultural, etc. 

5. Preferències de tutors entre el professorat del Cicle d’Art Tèxtil 
 Opció 1 
 Opció 2 
 Opció 3 
 

 
Nom de l’arxiu: PFC_TEXTIL19_20_INSCRIPCIO_Cognom_Nom 
 
 
 
 
 
Signo els 2 fulls assegurant que els he llegit, els he entès, i els accepto.  

 
Alumne:    
 
 
 
 
Lloc i data 



 

 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Annex 2 - INFORME DE VALIDACIO DE LA PROPOSTA DE PFC CFGS D’ART TÈXTIL 2019-20 

ALUMNE: Nom i cognom  

Títol del projecte: 
 
Tutor del projecte: 
 
Data:  

 
1. ASPECTES A AVALUAR DE LA PROPOSTA INICIAL 

 
1.1.Descripció inicial de la proposta 

Motivació i justificació 
Interès i necessitat del projecte 
 

1.2. Marc de referència 
Recerca conceptual i/o teòrica realitzada fins aleshores. 
Àmbit i contingut bàsic 

 
1.3. Descripció d’activitats i tasques necessàries 

Metodologia i plantejament del procés de recerca a seguir durant el desenvolupament del 
projecte 
Pla de treball i temporització: 
Previsió de recursos, materials i tècniques vinculades amb el cicle d’Art Tèxtil 

 
2. OBSERVACIONS 

Interès formal i funcional (tècnica, artística i comunicativa) 
Caràcter innovador i/o aportacions: 
Possibilitat de realització en el termini establert 

 
La proposta compleix / no compleix els requisits per a desenvolupar el projecte final de cicle 
En cas de no ser acceptada la proposta, el nou termini de presentació és d’un més a partir de la 
data de signatura, més a baix. 
 
I PER TOT AIXÒ ACORDEM, donar la proposta com a apta / no apta 
Signatures 



 

 

Coordinadora del cicle                   Tutor/a del projecte 
 
 
 
 
Lloc i data 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  



 

 

 

 2. Revisió del currículum del cicle segons indica 
cions del Departament d’Educació 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
1- Assistir a les reunions 

convocades pel 
Departament 
d’Educació.  

2- Assistir a les reunions 
convocades dins de 
l’escola. 

3- Debatre amb la resta 
de coordinadors 
d’altres cicles de 
l’escola. 

4- Llegir i analitzar els 
currículums, 
proposats pel 
Departament 
d’Educació, dels 
cicles de la mateixa 
família: Art Tèxtil, 
Estilisme 
d’Indumentària i 
Estampació i tintatges 
artístics. 

5- Compartir la 
documentació amb 
l’equip docent del 
cicle. 

6- Revisar i consensuar 
la proposta  amb 
Organització Interna i 
Responsable 
Pedagògic. 

7- Traslladar a l’equip 
docent els possibles 

N’hem fet? 
Global/parcial 
 
Es va dur a 
terme aquesta 
1a fase, 
encara que el 
calendari 
d’adaptació 
curricular es 
va veure aturat 
a causa del 
confinament  
per la COVID-
19. 

Coordinadora 
cicle amb 
l’equip 
docent 

Maig – 
desembre  
2019 

Coordinació 
amb 
Organització 
Interna, 
Coordinació 
de Cicles, 
Coordinadors 
d’altres cicles 
LOE i 
LOGSE, 
Responsable 
Pedagògic i 
tot l’equip 
docent del 
cicle d’Art 
Tèxtil. 
 



 

 

  
2. Revisió del currículum del cicle segons indicacions del Departament d’Educació  
 
3. Creació de l’estructura general del cicle amb Projecte Final Integrat a 2n curs, mòdul FEP al 
centre i crèdits de lliure disposició. 
El calendari de treball per la implantació del nou currículum es va veure aturat a causa del 
confinament per la COVID-19, no obstant això, van aprofitar les adaptacions de les programacions 
a les circumstàncies de classes en línia, per implementar la metodologia de l’Aprenentatge 
Basat en Projectes (ABP) entre diversos mòduls, tant a 1r curs com a 2n.   
En resum, al mes de març aquest objectiu va estar substituït per un nou objectiu: l’adaptació 
curricular a l’educació a distància tal com recull el document sobre l’ADAPTACIÓ CURRICULAR 
PERÍODE COVID lliurat a Secretaria Acadèmica el passat mes de juliol. 

reajustes. 
8- Traslladar al 

Departament 
aportacions i 
esmenes. 

 3. Creació de l’estructura general del cicle amb Projecte Final 
Integrat a 2n curs, mòdul FEP al centre i crèdits de lliure 
disposició. 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
1- Assistir a les 

reunions 
convocades pel 
Departament 
d’Educació.  

2- Assistir a les 
reunions 
convocades dins 
de l’escola. 

3- Debatre amb la 
resta de l’equip 
docent del cicle 

4- Elaborar un 
calendari de 
sessions de 
treball, convocar-
les i fer el 

N’hem fet? 
Global/parcial 
 
El calendari 
de treball es 
va aturar a 
causa del 
confinament  
per la COVID-
19. 

Coordinador 
cicle  amb 
l’equip 
docent 

Novembre  
2019 – maig 
2020 

Coordinació amb 
l’equip docent del 
cicle d’Art Tèxtil, 
Responsable 
Pedagògic, 
Organització 
Interna, 
Coordinació de 
Cicles i 
Coordinadors 
d’altres cicles LOE 
i LOGSE de 
l’escola. 



 

 

  

seguiment del 
material generat 

5- Compartir la 
documentació 
amb l’equip 
docent del cicle. 

6- Revisar i 
consensuar la 
proposta amb 
Organització 
Interna i 
Responsable 
Pedagògic. 

7- Traslladar a 
l’equip docent els 
possibles 
reajustes. 

8- Traslladar al 
Departament 
aportacions i 
esmenes 



 

 

4. Elaboració del calendari d’activitats pel curs 2020-21 
Les circumstàncies extraordinàries a causa de la COVID-19, han fet impossible treballar un 
calendari amb dates concretes, no obstant això s’ha confeccionat l’itinerari d’activitats 
complementàries que l’alumnat hauria de seguir al llarg del cicle, en unes condicions de normalitat, 
on les visites a museus, centres de documentació, empreses i estudis professionals no tinguin un 
nombre de persones restringit. 
  

 
  

 4. Elaboració del calendari d’activitats pel curs 2020-21 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
1- Demanar informació a 

l’equip docent sobre 
sortides i activitats de 
cada mòdul.  

2- Organitzar les dades i 
elaborar el calendari 
de sortides i activitats 
del curs 2020-21. 

3- Presentar-ho a l’equip 
docent i aprovar-ho. 

N’hem fet? 
Sí, 
parcialment 
/no 

Coordinadora 
cicle 

Abril-
setembre 
2020 

A partir de la nova 
estructura del 
cicle.  
És una eina que 
ens ajuda a 
dissenyar l’itinerari 
d’activitats 
complementàries 
que l’alumnat deu 
seguir al llarg de 
tot el cicle.   



 

 

ITINERARI D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  - 1R CURS  - CFGS D'ART TÈXTIL - CURS 
2020-21 
      2020 
      DATA 

  
MATÈRIA 
MÒDUL NOM DE L'ACTIVITAT PROFESSORA / PROFESSOR 

1 M6.1 
PARTICIPACIÓ PROGRAMA TALENT CREATIU 
I EMPRESA Francesca Piñol / Nuria Bitria 

2 M11.1 VISITA TALLER DE SERIGRAFIA (VOSTOCK) Imma Ramos 

3 
M6.1 + 
M01 VISITA MUSEU DISSENY  

Francesca Piñol / Ariadna Parreu / 
Nuria Bitria 

4 M6.1 VISITA CENTRE DOCUMENTACIO DHUB Francesca Piñol / Nuria Bitria 

5 M7.1.S1 
VISITA A PROVEIDORS DE MATERIALS 
TÈXTILS  (BECA DE TELA) Nuria Bitria 

      2021 
      DATA 

6 M7.1.S1 
CONFERENCIA PROFESSIONAL EXTERN 
MATERIALS TÈXTILS Nuria Bitria 

7 M12.1 
VISITA MUSEU DE L'ESTAMPACIÓ DE 
PREMIÀ DE MAR Silvana Criado / Mery Santamaria 

8 M11.1 VISITA EXPOSICIÓ TEMPORAL Imma Ramos 
9 M6.1 SEMINARI DE LA LLANA - PALLARS  Francesca Piñol / Nuria Bitria 

      2021 
      DATA 

10 M12.1 
PRESENTACIÓ PROFESSIONAL D'UN/A EX-
ALUMNE/A Silvana Criado / Mery Santamaria 

11 M12.1 
VISITA TALLER ESTAMPACIO DIGITAL 
(ESTAMPADOS LUNA) Silvana Criado / Mery Santamaria 

12 M7.1.S1 
VISITA A FILATURA AREA METROPOLITANA 
BCN Nuria Bitria 

        
    ITINERARI FONAMENTAL   
    ITINERARI SECUNDARI   
 
ITINERARI D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  - 2N CURS  - CFGS D'ART TÈXTIL - CURS 
2020-21 
      2020 
      DATA 



 

 

  
MATÈRIA 
MÒDUL NOM DE L'ACTIVITAT PROFESSORA / PROFESSOR 

1 
M12.2 i M7.2 
S1 VISITA MATERFAD Mery Santamaria / Nuria Bitria 

2 M6.2 i M10.2 VISITA CDMT Silvana Criado / Nuria Bitria 
3 M9 VISITA MUSEU TAPÍS (SANT CUGAT) Mery Santamaria 

      2021 
      DATA 

4 M7.2 S1 VISITA A FILATURA I FABRICA DE TEIXIT Imma Ramos/ Nuria Bitria 
5 M02 VISITA EXPOSICIO MNAC Ariadna Parreu  

6 
M6.2 i M7.2 
S1 CONFENCIA PROFESSIONAL  Silvana Criado / Nuria Bitria 

      2021 
      DATA 

7 M6.2 
PRESENTACIÓ PROFESSIONAL EX-
ALUMNE Silvana Criado  

8 M8 i M10.2 VISITA A EURECAT (CANET DE MAR) Silvana Criado / Nuria Bitria 
        
    ITINERARI FONAMENTAL   
   ITINERARI SECUNDARI  
   



 

 

5. Elaboració d’un pla d’acció consensuat amb tot l’equip docent, per aconseguir objectius 
concrets durant els pròxims cursos. 
Dels punts suggerits a l’annex, es va treballar la comunicació interna i externa, i alguns punts del pla 
pedagògic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PLA PEDAGÒGIC 
• Dissenyar projectes que potenciïn valors: sostenibilitat, cohesió social, igualtat, etc. 

Es decideix continuar participant en el Programa TALENT CREATIU I EMPRESA, promogut pel 
departament d’Ensenyament, ja que l’empresa proposada al nostre cicle, DONA KOLORS, és un 
projecte social amb valors coincidents de cohesió social, igualtat d’oportunitats, no 
discriminació, etc.   

• Potenciar un reequilibri curricular entre eines de disseny gràfic i disseny de teixits. 

Es decideix donar un primer pas redirigint els continguts del mòdul de Taller de Materials Tèxtils 
I i II, envers els materials en si mateixos, potenciant el coneixement de matèries primeres i fils, 
base del disseny de teixits, en lloc de centrar-ho en la tecnologia de punt, com venia fent-se en 
els últims cursos.   

1. PLA COMUNICACIÓ 
• Difusió i major visibilitat exterior del cicle: Institucions. 

Sept 2019: Rebem la visita de participants i organitzadors de la Biennal Internacional d’Art 
Tèxtil (esdeveniment organitzat durant el curs 2018-19) provinents de diversos països i creem la 
I TROBADA D’ART TÈXTIL, on 5 alumnes presenten els seus PFC als visitants.  
Sep 2019 – Feb 20: Contacte i organització de la visita als tallers i instal·lacions d’EURECAT en 
la seu de Canet de Mar, dins del programa REIMAGINE TEXTILES, subvencionat per la CEE. 
L’alumnat va rebre una càpsula de formació sobre nous fils i tecnologia tèxtil, i, especialment, 

 5. Elaboració d’un pla d’acció consensuat amb tot l’equip 
docent, per aconseguir objectius concrets durant els 
pròxims cursos.  

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
1- Presentar llistat de 

possibles objectius a 
l’equip docent. 

2- Incorporar les 
aportacions del 
professorat.  

3- Triar 3 objectius i formar 
equips de treball 
voluntaris.  

Mínim 2 
 

Coordinador 
cicle i tot l’equip 
docent 

Juny-juliol  
2020 

(verue annex) 



 

 

sobre com fer el transvasament dels prototips de teixits de calada fets al taller de l’escola a un 
teler mecànic, com el que hi ha a les empreses.  
Des 2019 – Xerrada sobre Producció Tèxtil a l’Antiguitat a càrrec de l’Agnès Garcia, professora 

de la UB. 
Feb 2020 – Convidats que van assistir a les presentacions de PFC del cicle: Departament 
d'Educació, Helena Guasch i Giber / Eurecat, Francesc Mañosa,  / Facultat de Belles Arts UB 
i comissaria Ascensión Garcia. 
Maig 2020 – Presentació en línia dels treballs de l’alumnat de 2n curs a representants 
d’Artesania de Catalunya. 

• Difusió i major visibilitat exterior del cicle: Empreses. 

Feb 2020 – Convidats que van assistir a les presentacions de PFC del cicle: Lorena Canals, 
Lorena Canals i Noemí Ambrosi / Bassi Group (Armand Bassi), Núria i Isabel Basi. 
Curs 2019-20 – Ampliació de la xarxa d’empreses per realitzar practiques, a través de la tutoria 
de pràctiques del cicle.  
 

• Disseny de la imatge i la comunicació exterior del cicle: Xarxes socials. 

Elaboració d’un 1r document que recull les intencions d’estil i continguts, així com el disseny de 
publicacions que es compartiran a xarxes socials.  

  



 

 

18 MEMÒRIA COORDINACIÓ TALLERS 2019-2020 
 
 1. Donar visibilitat als tallers 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Contactar amb 
entitats externes 
a l’escola per 
donar a 
coneixer les 
instal.lacions. 

Si Inma Ramos Juny 2020 Iniciat contacte amb FIDEM 
(Federació Internacional de 
Dones Emprenedores), 
Barcelona Activa i Artesania 
Catalunya; els 
representants de les tres 
entitats van visitar els 
tallers.  
 

 
 2. Afavorir la integració de docents nouvinguts. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Implantar el 
protocol de 
benvinguda als 
nous docents 
vinculats a 
tallers.  

50% Coordinació 
Tallers 

1 febrer 2018 Crear document definitiu per 
llibre de procediments. 
S’ha creat el document però 
resta pendent de revisar i 
aplicar. 
Es va fer una prova amb la 
substitució de Gravat. 

 
 3. Difondre informació de disponiblitat dels tallers fora de l’horari lectiu. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Manteniment de 
la graella amb 
Alumnes 
Assistents, In 
Massana i 
Tallers Oberts. 
 

100% Coordinació 
Tallers 

Cada vegada 
que es 
produeix un 
canvi. 

Difussió en web, correu 
electrònic als coord de 
plans d’estudis i graella en 
Punt d’Informació.  

Gestionar la 
informació per 
tal que l’avís per 
l’absentisme 
imprevist de 
docents 
iassistents arribi 

100% Coordinació 
Tallers 
Comunicació 
Punt 
d’Informació 

Cada vegada 
que es 
produeix una 
incidencia. 

Aplicat protocol d’avís via 
Telegram. Ho publica 
Comunicació. 

 4. Col.laboració amb Compres  



 

 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Atendre i 
col.laborar amb 
la valorarció de 
les peticions de 
compra 
d’inventariable  

100% Coordinació 
Tallers 

En cada 
petició. 

S’ha creat el protocol de 
presentació de propostes i 
s’ha inclòs en el Llibre de 
Procediments. 

Presentar 
informe de 
l’estat de les 
compres 
d’inventariable 
al Consell 
Pedagògic. 

100% Coordinació 
Tallers 
Compres 

En cada 
convocatoria 
del Consell 
Pedagògic. 

S’ha aplicat però s’ha de 
revisar. 

 
 5. Objectiu: Afavorir que els alumnes de qualsevol pla d’estudis tingui accés 

als tallers 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Impulsar la 
màxima 
ocupació dels 
tallers fora dels 
horaris lectius.  

100% Coordinació 
Tallers 

Juny 2019 Seguiment de la prova pilot 
In Massana i gestió de la 
maquinària i utillatges que 
hi ha en els espais actuals 
OFF MASSANA.  
S’han tancat els espais 
externs i reubicada la 
maquinària.  
Incorporació del tòrcul de 
gravat a l’aula de Pintura. 

 
 6. Col.laboració amb Organització Interna. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Gestionar 
tasques que s’hi 
derivin. 

0-100% Coordinació 
Tallers 

Al llarg de tot 
el període. 

 

Manteniment de 
les 
estadístiques 
d’ocupació dels 
tallers. 

50% Coordinació 
Tallers 

Març i juny 
2020 

Degut al COVID, la 
informació subministrada ha 
quedat a l’escola. 

 
  



 

 

 
 7. Fer seguiment del funcionament dels espais. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Convocar 
reunions de 
seguiment 
d’activitat, 
necessitats en 
els espais, etc 
amb els 
responsables. 

100% Coordinació 
Tallers 

Al llarg de tot 
el període. 

 

 
 8. Implementació del pla d’emergència i aplicación de les normes de 

seguretat en els Tallers.  
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Col.labora amb 
Riscos Laborals 
per aplicar les 
normes de 
seguretat i el 
nou pla general.  

100% Riscos Al llarg de tot 
el període.  

En totes les reunions amb 
responsables de tallers  
s’inclou un punt de l’ordre 
del dia per tractar Riscos.  
 
Es va preparar i presentar a 
Direcció la proposta per la 
Fase 2. 
 
Es va fer la 1ª formación en 
Riscos als Alumnes 
Assistents i In Massana. 
 

 
 9. Crear, revisar i mantenir operatius els impresos que s’en deriven de 

l’activitat. 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Revisar els 
impresos 
necessaris per 
autoritzacions, 
cartelleria,etc 
que afecten els 
espais de 
Tallers. 

0% Coordinació 
Tallers 

Juny 2020 Resta pendent el disseny de 
la cartelleria. 

 
  



 

 

 
 10. Difusió dels recursos pedagògics disponibles  
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Col.labora amb 
els 
responsables 
dels diferents 
plans d’estudis 
en les jornades 
de portes 
obertes. 

100% Coordinació 
Tallers 

Quan ho 
requereixin 
els 
coordinadors 
de plans 
d’estudis. 

Participació en les sessions 
de portes obertes de 
Batxillerat i Cicles. 
 
Comunicació va editar un 
vídeo de presentació. 
 

Formació als 
docents de 
Batxillerat per 
tal que puguin 
fer visites 
guiades de 
forma autónoma 
amb alumnes i 
pares. 

100% Coordinació 
Tallers 
Coordinació 
Batxillerat 

Decembre 
2019 

Fet. 

 
  



 

 

19 MEMÒRIA COORDINACIÓ MOBILITAT INTERNACIONAL 2019-2020 
 
Les mobilitats d’aquest curs 2019-20 han estat macades malauradament per la pandèmia del 
CORVI-19. S’han pogut realitzar sense cap problema aliè a la pròpia mobilitat, les programades pel 
primer semestre, però amb la declaració de l’estat d’alarma a la majoria dels estats europeus a partir 
de finals de febrer, primeres setmanes de març, tant les del segon semestre exclusivament, com les 
anuals i ampliacions de mobilitat, van quedar greument afectades. 
 
Aquesta coordinació va intentar seguir en tot moment les informacions que anava actualitzant  el 
SEPIE en la seva pàgina i va anant adaptant-se a les recomanacions que en ella es feien. Des del 
tancament del centre el 12 de març, es va fer tot el possible per seguir en contacte tant amb 
l’alumnat IN com OUT, se’ls hi anaven passant totes les informacions que es rebien i oferia tot l’ajut 
possible en les circumstàncies en que ens trobàvem. No es va deixar tampoc d’estar en contacte 
amb les diferents HEIs partner, en particular amb aquelles que hi teníem o teníem alumnes fent la 
seva estada ERASMUS+. 
 
Tot el professorat implicat, va adaptar-se des del primer moment en intentar oferir a l’alumnat IN que 
voluntàriament va decidir seguir amb la mobilitat, un ensenyament a distància amb tot el que això 
significa per la tipologia de les matèries que oferim. Cal remarcar l’esforç i la dedicació del 
professorat dels diferents tallers de la Massana. 
 
La declaració de la pandèmia va afectar també a les mobilitats OUT de docència i/o formació que 
s’havien programat pel segon semestre, cap d’elles ha pogut realitzar-se. Van tenir que ser suspeses 
també les visites docents i/o de formació de les HEIs partner. 
 
El resultat real de tota aquesta situació, amb tot el que significa en l’ús de les subvencions rebudes, 
queda extensament recollida a la Mobility Tool i a l’informe final que s’enviarà properament al SEPIE 
(el programa ERASMUS+ KA1 2019-20, finalitza el 30 de Setembre 2020) 
 
 1. Millorar, consolidar, incrementar i ampliar les relacions 

d’intercanvi i cooperació amb d’altres institucions 
educatives i professionals europees i no europees. 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Signatura de 
nous 
convenis 
(KA1) 
 

La declaració 
de la 
pandèmia va 
afectar totes 
les mobilitats 

Cap 
d’Estratègia i 
innovació  
 

i 

ECHE  
2014-20 
 
 
2019-20 

Tots els 
convenis 
signats 
durant I 
abans del 



 

 

 
Visita a altres 
institucions 
(KA1) 
 
Acollida de 
docents 
d’altres 
institucions 
(KA1) 
 
 
 
 
 
 
 
Suport en la 
gestió i en la 
participació 
en diferents 
projectes 
Europeus  
(KA2) 
 
 
 
 
 
Suport a la 
gestió de 
diferents 
seminaris 
amb suport 
ERASMUS 
 
 
 
 
 
 
Suport en la 

OUT de 
docència i/o 
formació que 
s’havien 
programat i 
planificat pel 
segon 
semestre, cap 
d’elles va 
poder realitzar-
se. Van tenir 
que ser 
suspeses 
també les 
visites docents 
i/o de formació 
ja planificades 
i programades 
de les HEIs 
partner. 
 
Durant el 
primer 
semestre del 
curs 2019-20, 
des de la 
Coordinació de 
Mobilitat 
Internacional 
es va donar 
suport en la 
gestió de la 
participació de 
la Escola 
Massana en 
diferents 
seminaris i/o 
concursos 
internacionals 
que altres 
institucions 
partners o 

Coordinació 
Mobilitat 
Internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curs 2019-20 
 
 
 
 
 
 
 
 

curs 2019-20 
estan en 
procés de 
revisió I 
s’hauran de 
signar de nou 
Durant el 
curs 2020-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

gestió en la 
participació 
en diferents 
projectes 
Europeus  
 

associacions 
d’escoles d’art 
europees 
preveien poder 
organitzar 
durant el 
segon 
semestre, 
spring 
semestre, i/o 
durant l’estiu, 
summer term.  
Tots els 
seminaris, 
workshops, 
concursos i 
altres 
esdeveniments 
a nivell 
europeu s’han 
vist afectats 
per la 
declaració de 
la pandèmia 
COVID-19 i, 
en la seva 
majoria, no 
han pogut 
realitzar-se. 
 

 
 
 2. Anivellar el número d’estudiants i docents OUT amb els 

IN 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Sessions 
informatives 
per a cada 
plan d’estudi: 
Inici primer i 
segon 
trimestre curs 

Nº Alumnes 
GAAD OUT: 
8 
 
Nº Alumnes 
CFGS OUT: 
17 

Coordinació 
Mobilitat 
Internacional 

ECHE  
2014-20: 
Curs 2019-20 

Atenció 
individualitzada 
tant a tutors 
com a alumnes 
 
Personalitzada 
Gestió 



 

 

 
 
Sessions de 
benvinguda a 
l’alumnat IN 
(Setembre 
2018 i Febrer 
2019) 
 
Atenció i 
suport en la 
gestió 
individualitzada 
docents IN i 
OUT 

 
 
 
Nº Alumnes 
GAAD IN: 15 
 
Nº Alumnes 
CFGS IN: 15 
 
Nº Docents 
OUT 
planificats I 
programats: 8 
 
 

Mobilitat 
internacional 
 
 
 
 
 
 
Personalitzada 
Gestió 
Mobilitat 
internacional 
 

 
 3. Intensificar i millorar la relació amb el món professional i 

empresarial nacional i internacional 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Distribució de 
informació a 
la comunitat 
docent 
 
Suport en la 
participació 
en diferents 
concursos 
organitzats 
per diferents 
entitats 
nacionals i 
internacionals 
Assistència a 
reunions de 
treball, 
sessions 
informatives I  
participació 
en taules 
rodones i/o 
debats 

 
 
 
 
 

Cap 
d’Estratègia i 
innovació 

 
I 
 

Coordinació 
Mobilitat 
Internacional 

ECHE  
2014-20: 
Curs 2019-20 

ELIA 
 
FAD 
 
CCAM 
 
CUMULUS: 
 
Fundació 
Catalunya-
Europa 
 
BCN FP 
 
Departament 
d’Ensenyament 
 
CEB 



 

 

 
 4. Consolidar els resultats i internacionalitzar la 

participació en els tallers i seminaris organitzats per 
diferents departaments de l’escola 

Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Distribució de 
informació a 
les HEIs 
partners i a la 
comunitat 
educativa 
internacional 
 
 

Publicitar 
accions al 
web del 
centre 

Cap 
d’Estratègia i 
innovació 

 
I 
 

Coordinació 
Mobilitat 
Internacional 

ECHE  
2014-20: 
Curs 2019-20 

Relació amb 
cada un de los 
“Departaments” 
Del centre 

 
 5. Consolidar i internacionalitzar les col·laboracions amb 

Institucions Artístiques locals, autonòmiques i estatals 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Distribució de 
informació a 
la comunitat 
docent 
 
 
Assistència a 
reunions de 
treball, 
sessions 
informatives I  
participació 
en taules 
rodones i/o 
debats 

Distribució 
via correu 
electronic a 
les diferents 
coordinacions 
del centre 
 
 
 

Cap 
d’Estratègia i 
innovació 

i 
Coordinació 
Mobilitat 
Internacional 

ECHE  
2014-20: 
Curs 2019-20 

FAD 
CCAM 
 

 
  



 

 

 
 6. Incrementar la difusió entre la comunitat educativa 

internacional de les accions descrites 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Distribució de 
informació a 
les HEIs 
partners 
 
Suport en la 
participació 
en diferents 
concursos 
organitzats 
per diferents 
entitats 
internacionals 
 

Publicitar 
accions al 
web del 
centre i fer 
arribar la 
informació via 
email a les 
HEIs partner 

Cap 
d’Estratègia i 
innovació 

i 
Coordinació 
Mobilitat 
Internacional 

ECHE  
2014-20:  
Curs 2019-20 
 

CUMULUS 
 
ELIA 
 

 
  



 

 

20 MEMÒRIA COORDINACIÓ RECERCA 2019-2020 
 
 1. Coordinar les propostes de projectes de recerca 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Comunicació 
i col·laboració 
amb el grup 
de recerca 
Transmedia 
de la UAB 
(Pilar Orero, 
Anna 
Matamala). 
Elaboració de 
projectes per 
al programa 
H2020. 

N’hem fet? S Coordinador 
Recerca 

Setembre 
2019-Maig 
2020 

Projectes 
europeus en 
col·laboració 
amb UAB, 
ATOS  o de 
manera 
autònoma 

Elaboració del projecte HELIOSPHERE  
CALL: Innovation Action (IA) – New User Driven and Enriched Experiences in 
Future Media (European Commission ICT 44) 
Participació en la redacción del projecte liderat pel Adapt Centre de Dublin 
(Trinity College).  
 Projecte per al disseny d’un sistema de media broadcast basat en debats 
inclusius amb detecció de informació no manipulada. 
 
 2. Coordinar la participació de La Massana en l’agrupació 

EDIVI 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Seguiment de 
les reunions 
mensuals i 
participació 
en la sessió 
final de curs 
a la 
Barcelona 
Design Week 

N’hem fet? S Coordinador 
Recerca 

Setembre 
2019-Maig 
2020 

Coordinació 
amb el grup 
de projectes 
de 3r Curs 
del Grau per 
a la selecció 
d’exercicis 

La BDW ha estat ajornada a Novembre 2020 
https://www.barcelonadesignweek.com/en/) 
La participació a EDIVI ha continuat amb la redeficinió del web i la proposta 
de constitució en associació. 
 



 

 

 3. Coordinar la participació de la Massana al projecte HELIOS 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Desenvolupament 
i coordinació del 
seguiment 

N’hem fet? S Coordinador 
Recerca 

Setembre 
2019-Maig 
2020 

Responsables 
del WP2 del 
projecte 

Continuació de la coordinació del projecte HELIOS. Durant aquest període hi ha 
hagut dos moments singulars: 
. General Meeting organitzat a Barcelona entre el 11 i el 13 de febrer 2020. El 
nostre grup de recerca, juntament amb la UAB, vam organitzar la reunió a l’Escola 
Massana, amb un èxit de participació i felicitacions per part dels partners del 
projecte. 
. Revisió oficial del projecte HELIOS per part de l’equip de revisors de la 
Commissió Europea. La revisió es va desenvolupar en format online el 9 de juliol 
de 2020. El resultat de la revisió ha sigut positiu i el projecte continuarà finançat 
per a la segona part del període de treball. 
D’altra banda, l’Escola Massana ha completat les seves responsabilitats 
assignades durant aquest període (WP2 i WP7). Han participat de manera activa 
els professors Andreu Belsunces y Marina Martínez. 
 
 4. Coordinar la renovació de les línies de recerca de la 

Massana 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Actualització 
del Grup de 
recerca i 
coordinació 
del treball 
col·laboratiu 
de definició 
de les futures 
línies de 
recerca 

N’hem fet? S Coordinador 
Recerca 

Setembre 
2019-Maig 
2020 

Reunions 
periòdiques i 
pre-
preparació de 
la propera 
convocatoria 
de grups 
SGR de 
l’Agaur 

Organizació de reunions periòdiques durant el primer trimestre del curs. 
Cocreació d’un board compartit de redefinició de línies de recerca. Treball 
interromput pel confinament debut a la crisi de la Covid-19. 
 
  



 

 

 
 5. Coordinar la publicació de les Jornades de Recerca 2019 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Coordinació 
de l’edició, 
maquetació i 
impressió de 
la publicació 
“Jornades de 
Recerca 
2019” 

N’hem fet? N Coordinador 
Recerca 

Setembre 
2019-Maig 
2020 

Calendari 
sense definir 

Activitat no desenvolupada per manca de material adequat per a la publicació 

 
 6. Coordinar les Jornades de Recerca 2020 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Definició de 
la 
programació i 
celebració de 
les Jornades 
de Recerca 
2020 

N’hem fet? N Coordinador 
Recerca 

Gener-Maig 
2020 

Continuació 
del model 
iniciat al 2018 
amb nous 
convidats 

Activitat no desenvolupada per impossibilitat de reunió 

 
  



 

 

 
 7. Coordinar el curs d’estiu POST-INTERTIA 
Acció Indicador Responsable Temporització Observacions 
Definició de 
la 
programació i 
celebració del 
curs 

N’hem fet? S Coordinador 
Recerca 

Juliol 2020 Activitat 
alternativa 
online 

Activitat organitzada per la coordinació de recerca en col·laboració amb el 
grup de recerca de l’Escola Port-0 (https://port-0.net/). Plantejat com a 
alternativa online a les activitats complementàries al projecte HELIOS que es 
proposaven organitzar a l’escola durant el segon semestre. 
Curs d’estiu sobre l’aplicació del pensament i el disseny especulatiu en el 
context de la societat post-covid. Activitat oberta a tota la comunitat de 
l’Escola, amb participació especial d’estudiants del Grau universitari. Éxit de 
participació internacional i de col·laboracions de prestigi. Més informació: 
https://port-0.net/post-inertia 
 
 
 
  



 

 

21 MEMÒRIA COORDINACIÓ TIC 2019-2020 
 
Aquesta breu memòria vol descriure els objectius complerts durant l’any acadèmic 2019 – 2020 dins 
de l’àrea TIC, i des d’aquest any també de l’àrea TAC. Val a dir que el programa d’objectius es va 
veure afectat durant el darrer quadrimestre del curs arran del Confinament motivat pel COVID-19, en 
aquest sentit posaré el llistat d’objectius del curs passat en 2 blocs; abans de confinament i 
confinament. 
 
Objectius Abans confinament: 

1. Es va implantar el Sistema d’incidències “On-line” (ticketing), el tenim funcionant i vinculat a 
un compte de correu que administra el Servei Tècnic de l’escola; 
servei.tecnic@escolamassana.cat. 

2. Es va generar el Pla de Formació Intern de l’Escola Massana el qual està generant cursos 
per formar al professorat en competències al núvol (Office 365), queda per desenvolupar la 
connexió d’aquest pla amb altres ens formatius del CEB. 

3. Es va duplicar l’aforament de l’aula d’audiovisuals, només manca la part d’ampliació 
estructural pertanyent al CEB; preses elèctriques i de xarxa. 

4. Es va completar la Creació de tots els espais virtuals dins entorn Office 365; això inclou 
aules, espais d’exposicions, sales de reunions i sala d’actes. 

5. S’han generat els protocols de rebuda de nous docents dins de l’entorn TIC de l’escola, això 
també inclou els protocols de comunicació i baixa del servei. 

6. Es va fer la revisió del taller FED i de l’aula d’Arts gràfiques digitals emplaçant al CEB a fer 
les reformes estructurals adients, en l’actualitat s’han afegit altres espais de l’escola en els 
que s’ha de millorar la connectivitat i l’electrificació.  

Objectius Confinament: 
1. Es va reactivar la Plataforma Moodle a l’escola. Es va col·locar un gestor del servei supeditat 

a la Coordinació TIC i es van fer gestions per augmentar la quota i el rendiment atenent a la 
necessitat generada. 

2. Es va implantar un protocol d’actuació davant la situació de suport al professorat, es van 
generar moltes informacions relacionades al tema de la formació a distància incloent aspectes 
de seguretat, gestió de programaris de videotrucada, atenció d’usuari dins entorn Office 365, 
etc. 

3. Es va generar un “pla de xoc” per prevenir el curs 2020-21 atenent la situació de pandèmia 
emergent. Aquest pla es va fer arribar a la Direcció del centre i a TIC CEB per la seva 
avaluació i posada en funcionament. Sobre aquest pla s’articula totes les mesures adoptades 
en l’actualitat. 

4. S’elimina el Servidor Docent i es desplaça tota l’operativa al núvol a través d’Office 365. 
5. Es va activar la Comissió TAC de l’Escola Massana amb caràcter d’urgència per donar suport 

a la Coordinació TIC en matèria de presa de decisions dins de l’àmbit pedagògic emergent. 



 

 

Aquesta comissió ja ha començat a actuar i està plenament implantada dins l’organigrama 
pedagògic de l’escola. 

6. Es va llençar la Fase 2 d’implantació de la plataforma Office 365. En aquesta fase es dóna 
d’alta a tot l’alumnat de l’escola Massana. Aquesta mesura és crítica davant de nous 
confinaments i esdevé un sistema de treball complementari a la docència presencial. 

7. S’aborda el tema del canvi de Servei Tècnic. Durant confinament el servei tècnic no va estar a 
l’altura de la situació, deixant totes les seves competències en mans del Coordinador TIC. 
Conjuntament amb l’Administració de l’escola es genera nou concurs i es cerca solució urgent 
de cara a Setembre. Aprofitant la conjuntura es canvien moltes pautes de funcionament del 
servei i s’afegeix la figura del “Helpdesk”. 

8. Es finalitza el Pla d’Impressores i Reprografia de l’Escola Massana afegint dos dispositius 
nous a l’escola i modificant les condicions del “Renting”. Aquesta adició presencial es 
completa durant el mes de juny en ple confinament. 

9. S’optimitzen les mesures de prevenció per tenir en funcionament els servidors de l’escola 
siguin quines siguin les mesures adoptades pel Govern i la Conselleria de Salut. 

10. Es dota a tots els equips de Gestió d’un accés i control remot dels equips personals. 
11. Es reclamen solucions al CEB pel que fa a la renovació dels equips de Gestió i Administració 

en matèria de programari (amb caràcter d’urgència) i maquinari. 
12. Es re avalua la situació dels portàtils de préstec afegint 10 unitats més per cobrir qualsevol 

eventualitat. 
13. Es cerquen solucions de cara al llicenciament del programari, tant per professorat, com per 

alumnat i PAS.  

 


