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Introducció 
 

Aquesta memòria recull la informació de l’activitat docent de l’Escola d’aprenents al llarg 
del curs acadèmic 2021/2022, així como altres activitats formatives. 

Amb això es persegueix l’objectiu de comptar amb un document únic que reculli els 
resultats del curs finalitzat i que mes endavant servirà com a base per la valoració de la 
consecució dels objectius plasmats a la Programació General Anual. 

 

Informació general del centre 
 

Denominació: Escola d’Aprenents SEAT 

Direcció: Passeig de la Zona Franca, 53-55 

08038 Barcelona 

Telèfon: 93 402 88 06 

Correu electrònic: escola.aprenents@seat.es 

Pàgina web: https://aprendices.seatformacion.com/ 

Composició de l’Equip Directiu 
 

Director: 

 

Ismael Lara Domínguez 

Cap d’Estudis: Fidel Crespo Crespo 



Rendiment acadèmic  

 

El quadre mostra el rendiment acadèmic dels alumnes per cicle formatiu com a resultat de 
l’avaluació final realitzada al juny de 2022. Es consolida els rendiments en els cicles 
formatius. 

  

2021 2020 2019
Alumnes UF UF recu Avaluades Pend. Aprov.

1r 29 14 406 32 374 92% 89% 94%
2n 26 9 14 248 8 240 97% 91% 99%
3r 22 7 14 168 0 168 100% 100% -

95% 92% 96%

1r 13 17 221 17 204 92% 93% 97%

2n 13 8 5 109 3 106 97% 97% 100%

3r 10 6 0 60 0 60 100% 100% -

95% 95% 98%

1r 15 19 285 18 267 94% 94% 94%
2n 13 13 3 172 8 164 95% 100% 100%
3r 11 5 2 57 2 55 96% 100% -

95% 96% 96%

1r 14 18 252 8 244 97% - 100%
2n 100% -
3r 14 5 0 70 0 70 100% -

98% 100% 100%

2021
Èxit

CFPS 
Mecatrònica 

industrial

CFPS 
Automatització i 

robòtica 
industrial

CFPS Program. 
de la producc. 

Fabric. Mecànica

CFPS Automoció
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Absentisme i abandonament 
 

Absentismes per CFP i curs: 

 

L’índex global d’absentisme ha baixat a un 3,03% des del 3,82% del darrer curs. Malgrat 
que son xifres positives amb l’any 2020, no son comparables per haver tingut grups 
confinats.  

Pel que fa a la formació reglada, trobem la desviació més gran al grup de 3er 
Automatització amb un índex del 13,30%, el motiu ha sigut un del alumnes que ha tingut una 
consecució de problemes a l’esquena causats per una hèrnia discal, que va començar al 
principi de novembre i va continuar fins a final de curs. El següent grup el de 1er de 
Programació amb un índex del 4,12%, el motiu ha sigut l’accident de cotxe en itinire  d’un 
alumne al segon trimestre, que va provocar que li fos impossible assistir a les classes. 

En general l’absentisme es pot valorar com a acceptable, ja que en cap cas es produeixen 
absentismes que no tinguin una justificació, ja sigui mèdica o d’altre tipus considerades com 
a vàlides en l’entorn laboral. 

 

 

2021-22 2020-21 2019-20
Hores 

Lectives
Lectives màx.

Hores 
laborals

Laborals màx.
Absent. 
Lectives

Absent. 
Laborals

1º 468            23.584          362            23.512,0       1,98% 1,54% 1,76% 1,28% -

2º 330            11.648          807            30.576,0       2,83% 2,64% 2,69% 7,61% -

3º 166            9.559            600            24.233         1,74% 2,48% 2,27% 2,80% -

1º 495            16.178          274            11.717,5       3,06% 2,34% 2,76% 2,06% 1,66%

2º 204            7.254            360            13.858,0       2,81% 2,60% 2,67% 3,34% 1,54%

3º 477            3.586            1.178         13.310         13,30% 8,85% 9,80% 5,09% -

1º 473            10.127          397            10.985,0       4,67% 3,61% 4,12% 2,73% 1,67%

2º 152            5.408            544            15.704,0       2,81% 3,46% 3,30% 4,15% 2,73%

3º 84              3.750            276            11.610         2,24% 2,38% 2,34% 2,84% -

1º 281            10.920          216            11.816,0       2,57% 1,83% 2,19% - 1,01%

2º - - - - - - - 6,87% -

3º 152            4.690            504            16.814         3,24% 3,00% 3,05% - -

TOTAL 3.282        106.704    5.518        184.136     3,75% 3,16% 3,03% 3,82% 1,90%

Hores 
Lectives

Lectives màx.

2021-2022

TOTAL

Hores 
laborals

Laborals 
màx.

Absent. 
Lectives

Absent. 
Laborals

GLOBAL

CFPS Mecatrònica industrial

CFPS Automatització i 
robòtica industrial

CFPS Programació de la 
producció en fabricació 

mecànica

CFPS Automoció



Abandonament per, curs i total: 

 
   

CFPS  
Mecatrònica 

Industrial 

1r 1 
2n - 
3r - 

 
TOTAL  1 

 

Al llarg del curs hem tingut una baixa. 

La baixa s’ha produït en el grup de 1r. de Mecatrònica industrial. Es va causar al mes de 
novembre, de forma voluntària i per desinterès en el estudis.  
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Índex graduacions 
 

 Curs 1r  
    

CFPS 
Mecatrònica 

industrial 

Alumnes matriculats: 30 
Alumnes avaluats: 29 
Alumnes promocionen: 25 

 
 

 
CFPS 

Automatització i 
robòtica industr. 

Alumnes matriculats: 15 
Alumnes avaluats: 15 
Alumnes promocionen: 14 

   
CFPS 

Programació de 
la producció en 

fabric. mecànica 

Alumnes matriculats: 15 
Alumnes avaluats: 15 

Alumnes promocionen: 13 

   

CFPS 
Automoció 

Alumnes matriculats: 14 
Alumnes avaluats: 14 
Alumnes promocionen: 13 

 
 
 

 
Total Promocionen  

 
65 

 Curs 2n  
   

CFPS 
Mecatrònica 

industrial 

Alumnes matriculats: 26 
Alumnes avaluats: 26 
Alumnes promocionen: 25 

 
 

 
CFPS 

Automatització i 
robòtica industr. 

Alumnes matriculats: 13 
Alumnes avaluats: 13 
Alumnes promocionen: 12 

   
CFPS 

Programació de 
la producció en 

fabric. mecànica 

Alumnes matriculats: 13 
Alumnes avaluats: 13 

Alumnes promocionen: 12 

  
Total Promocionen  

 
49 

  



 

 

 Curs 3r  
    

CFPS 
Mecatrònica industrial 

Alumnes matriculats: 22 
Alumnes avaluats: 22 
Alumnes promocionen: 22 

 
 

 

CFPS Automatització i 
robòtica industr. 

Alumnes matriculats: 11 
Alumnes avaluats: 11 
Alumnes promocionen: 10 

   
CFPS 

Programació de la 
producció en fabric. 

mecànica 

Alumnes matriculats: 10 

Alumnes avaluats: 10 

Alumnes promocionen: 10 
   

CFPS Automoció 
Alumnes matriculats: 14 
Alumnes avaluats: 14 
Alumnes promocionen: 14 

   
 

  

 Total ingressen a SEAT              54   

Índex incorporació de dones 
El percentatge segons el sexe d’incorporació de l’alumnat a l’Escola d’Aprenents SEAT 
durant l’any 2021/2022 ha estat el següent: 

 

 

 

 

 

En aquest curs es van incorporar 6 dones, això representa un percentatge del  8% 
respecte al total de noves incorporacions, un petit augment respecte l’any anterior. Pot 
ser que la baixada de inscripcions de l’anterior curs hagi estat per els efectes de la Covid.  
Tot i els esforços per donar importància a la incorporació de dones al nostre programa, 
no aconseguim millorar l’interès de les noies envers els cicles de caràcter industrial.  

  2021 2020 2019 2018 

Total places 74 100% 100% 100% 100% 

Homes 68 92% 93.4% 87,8 % 93,5 % 

dones 6 8% 6,6% 12,2 % 6,7 % 
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Treball per projectes (ABP) 
Com a  participants en el programa Activa FP del departament d’Educació, al llarg 
d’aquest curs hem continuant treballant en alguns del nostres mòduls i matèries. 

Aquest any continuem implementat la nostre plantilla  per al professorat y l’alumne 
desglossada en el sis passos següents: 

 

1. Anàlisis.  
2. Preparació. 
3. Generació d’idees. 
4. Execució. 
5. Defensa. 
6. Avaluació. 

 

 

Status  projectes 
 

Els projectes iniciats i/ treballats durant l’any 2021/2022 son els següents: 

/ AGV MIS: SEAT Autonomous Guided Vehicle Made in SEAT  

/ Spainskills 

/Innovas  

  



PROJECTE: SEAT Autonomous Guided Vehicle (AGV) 

 

Projecte 
Realització i integració d’un AGV low cost  en un circuit 
productiu 

Status 

/ Disseny i construcció d’una nova versió del primer AGV 
construït al 2018, fins a la finalització i posada en funcionament. 

/ S’ha integrat dintre d’un circuit productiu del Taller 9 de la 
Fàbrica de Martorell, convivint amb la resta d’AGV’s comercials 
i compartint la mateixa tecnologia de comunicació. 

/ D’aquest projecte, se’n deriva un altre denominat AGV MIAS: 
Autonomous Guided Vehicle Made in Apprentices School. 

Participants 
Alumnes de la Cèl·lula Productiva i 2n curs de CFGS 
d’Automatització i Robòtica Industrial 

Tutor / 
Col·laborador 

Leonardo Díaz Martín / Oscar Brito Valle  

Col·laboració Manteniment / Taller de Millora Continua / Logística / Kivnon 

 

AGV MIS: Es un ambiciós e innovador projecte fruit de la estreta col·laboració 
entre diferents departaments de la empresa. Fonamentalment vol potenciar dues 
idees principals. La primera es la introducció de la tecnologia que incorpora un 
vehicle AGV a la formació dels nostres alumnes, per que en el futur, quan 
s’incorporin a la plantilla de SEAT, tinguin el coneixement necessari per poder fer 
front a qualsevol tasca de manteniment o producció. 

 

 

 

 

 

 

AGV MIS instal·lat a la Fàbrica de SEAT Martorell. 



 

 

 

11 

El segon objectiu es poder tindre la possibilitat de que  SEAT pugui disposar del seu 
propi AGV certificat a les seves instal·lacions productives. 

Aquest AGV MIS està es troba en fase de proves i començarà a treballar de forma 
coordinada amb la resta d’AGV’s de fàbrica a la línia 2 del taller 9 de muntatge a 
Martorell per fer una petita tasca de transport logístic de material d’un punt a un 
altre del taller. 

Presentació i posada en marxa del AGV MIS 

 

AGV MIAS: Per altre banda, hem aprofitat aquest projecte inicial per 
desenvolupar un nou ABP exclusiu amb aquesta temàtica, denominat AGV Made 
in Apprentices School (AGV MIAS). Aquest projecte es basa en els mòduls de 
formació reglada de Sistemes de Programació Avançada y Sensors. El repte 
consisteix en proporcionar als alumnes un vehicle robotitzat de petites dimensions 
on només incorporen 4 motors (un per a cada roda) i processador basat en 
sistema Arduino ®, en el que tindran que incorporar tota la tecnologia necessària i 
la programació convenient dels nous dispositius per a convertir-lo en un autèntic 
AGV. En aquest aspecte, tenen que dissenyar i construir des de cero totes les peces 
que facin falta en impressió 3D per col·locar tots els sensors que creguin necessaris 
per tal d’aconseguir un correcte funcionament del vehicle.  



Durant aquest últims anys, el projecte està sent tot un èxit ! En alguna ocasió, a la 
presentació y defensa dels alumnes van assistir representants de les diferents 
àrees que participen actualment al projecte principal AGV MIS, entre elles la 
empresa externa especialitzada Kivnon, on es va mostrar especialment agraïda i 
sorpresa per la implicació i preparació per part dels alumnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferents imatges de la presentació i defensa del Projecte AGV MIAS 2020-21 
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A més a més, els alumnes també van tindre la oportunitat de visitar les 
instal·lacions que té la empresa Kivnon a Barberà del Vallés, on van poder accedir 
el procés de fabricació dels seus AGV’s i totes les novetats tecnològiques que 
actualment estan desenvolupant. 

 

 

 

 

 

 

Visita dels alumnes de 2on. Curs d’Automatització i 
robòtica industrial a la empresa Kivnon 

 

  



 
Spainskills 

 

Premi Spainskills 
Categories  Mecatrònica industrial  

¿En què 
consisteix? 

/ El campionat de Espanya de formació professional, que es 
celebra cada dos anys, permet mostrar les habilitats i les 
competències professionals dels alumnes que hagin guanyat 
l’or en la seva comunitat autonòmica.  
 
/ Les proves estan inspirades en les descripcions tècniques que 
regeixen la competició internacional WorldSkills Competition. 
 
/ Esforç extra en implicar-se amb el projecte compaginant el seu  
treball a la fàbrica. 
 
/ Competició de dos tres dies amb jornades molt intenses, en 
què tots vam aprendre per a les properes edicions. 

Participants Escola d’Aprenents SEAT 
Enllaç Spainskills - Spainskills 2022 (spain-skills.es) 

 

El darrer curs la nostre parella va guanyar la Catskills en la modalitat de Mecatrónica 
Industrial, el que ens va permetre continuar amb la següent fase del projecte, la Spainskills.  

A inicis d’aquet curs van plantejar les jornades de entrenament per la competició que va fer 
a Madrid. La competició son cinc proves de les quals hi ha una de esforç i una en anglès 
com a preparació per les Worldskills. Els nostres alumnes van guanyar la medalla de 
argent representant a Catalunya. 

https://spain-skills.es/competiciones/estatal/spainskills-2022
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Els nostres representants en la entrega de medalles de la  Spainskills de Mecatrònica industrial 

 

Els nostres representants en la entrega de medalles de la  Spainskills de Mecatrònica industrial 



PROJECTE: INNOVAS(S) 

 

Projecte 
Creació d’una APP gratuïta la qual mostri tot el contingut i 
projectes oferts a l’Escola d’aprenents de SEAT 

Status 

/ Disseny i programació de l’APP de la primera versió del 
projecte INNOVAS(S) al 2020. 

/ S’ha implementat els continguts de les ofertes formatives i 
diferents mini jocs relacionats amb els projectes que s’han fet a 
l’escola. 

/ Aquest projecte continua en desenvolupament, volem introduir 
les noves tecnologies de l’industria 4.0 com per exemple la 
blockchain. 

Participants 
Selecció d’alumnes preparats de 2n i 3r curs del CFPS 
d’Automatització i Robòtica Industrial. Es fa una selecció anual. 

Tutor / 
Col·laborador 

Marc Pérez Barrientos  

Col·laboració CTS EK-P2 Visualització / Immersive Technologies 

 

INNOVAS(S):  

Es un ambiciós i innovador projecte creat pels aprenents amb  l’objectiu de donar 
visibilitat de tot el que es fa dintre del centre d’una manera didàctica i profitosa per 
als usuaris. 
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A més, per als col·laboradors encarregats de portar aquest projecte, es una manera 
d’aprendre diferents tipus de llenguatges de programació, modelatge y noves 
tecnologies. 

 

En aquest projecte s’aprèn a programar en CSharp (C#), dissenyem en Blender, en 
Unity i CATIA. Es una gran oportunitat per poder aprendre i entrar en profunditat en 
diferents aspectes els quals ens aporta experiència a l’hora d’afrontar reptes i nous 
projectes en l’àmbit laboral . 

No nomes això, INNOVAS(S) es presenta a esdeveniments corporatius on aporta 
molta visibilitat i prestigi tant a l’escola com als alumnes que hi participen. 

 

Mini jocs:  

A l’aplicació trobem 2 mini jocs, però els alumnes estan treballant en afegir-hi més 
en un futur pròxim. 

 

 

 



DRON 
En aquest mini joc dona la visibilitat d’un dron que van fer uns alumnes. Dona una 
mica d’informació del projecte. El joc te la mateixa dinàmica del famós “Flappy bird” 
però en comptes de ser un ocell ets un dron i la temàtica es una industria. Hi han 
diferents nivells els quals incrementa la dificultat. 

 
KART 
Aquí es pot veure el kart que fan els alumnes però una competició. Explica una mica 
en que consisteix aquest projecte y després pots conduir-ho en 2 circuits diferents. 
L’objectiu es fer el millor temps possible i et compara amb tots els usuaris que hi 
juguen. 

 

Un altre punt interesant es que estan implementades les diferents aules com per 
exemple la de neumàtica. Aquestes aules son interactives i pots aprendre una mica 
que es fa en cada aula mitjançant exercicis senzill de l’especialitat de l’aula. 

Aquesta APP està en constant desenvolupament, cada any s’implementen 
novetats i es millora el rendiment d’aquesta. Es una gran oportunitat per aprendre 
d’una manera divertida i amb un objectiu que aporta valor. 
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Implementació de propostes de millora 
 

El nostre objectiu principal és continuar amb l’adaptació a l‘entorn canviant i competitiu 
actual i preparar els nostres alumnes per els reptes de futur, principalment en el camp de 
la indústria 4.0 i amb tot el procés que implica el canvi al vehicle elèctric.  

A partir d’ara continuarem desenvolupant el contingut dels cursos de formació continua 
d’especialització oferint als nostres aprenents una formació de màxima qualitat i 
proporcionant-los una titulació que aporti  garanties d’èxit en la seva integració en el 
mercat laboral. 

Continuem amb els seminaris relacionals, tant per l’equip de professors, com per a tots els 
nostres alumnes. Aquest programa està pensat per dotar als nostres alumnes d’eines en el 
camp de les relacions personals, eines per ajudar-los a establir amb èxit les relacions amb 
els diferents  perfils de persones que poden trobar en el seu inici a l’escola i en les diferents 
incorporacions a l’empresa, primer com a aprenents i posteriorment com a operaris.  

En el cas de l’equip docent la finalitat d’aquest seminaris es la de continuar en la tasca de 
millora de l’activitat pedagògica i la relació amb la resta de membres de l’equip. En aquest 
any també hem volgut donar-li eines als professors per dinamitzar les classes de tutoria, 
una assignatura nova dintre del currículum. 
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Signatura                                                                                 Signatura 
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