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Introducció 
 

Aquesta memòria recull la informació de l’activitat docent de l’Escola d’aprenents al llarg 
del curs acadèmic 2020/2021, 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. 

Cal remarcar la excepcionalitat esdevinguda com a conseqüència de la pandèmia pel 
Covid-19 

 

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 2021. Es remarcable que en tots els grups es 
mantenen valors similars o a la baixa en quant al rendiment acadèmic. Tot i això els 
resultats no són estrictament comparables, ja que a l’efecte transició de grau mitja a 
superior, cal afegir les conseqüències per l’efecte coronavirus. 

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

                   
CFPM  

Manteniment 
electromecànic 

1r - - - - -  - - - 
2n - - - - -  - - 93% 
3r - - - - - - - 100% 100% 

               - 100% 97% 
                     

CFPM  
Electromecànica 

de vehicles 
automòbils 

1r - - - - -  - - - 
2n - - - - -  - - 100% 
3r - - - - -  - 100% - 

               - 100% 100% 
                     

CFPM  
Mecanitzat 

1r - - - - -  - - - 
2n - - - - -  - - 96% 
3r - - - - -  - 100% 100% 

        - 100% 97% 
           

CFPS  
Mecatrònica 

Industrial 

1r 30 16 480 55 425  89% 94% 93% 
2n 24 9 216 19 197  91% 99% - 
3r 26 7 182 - 182  100% - - 

               92% 96% 93% 
                    

CFPS  
Automatització i 

robòtica 
industrial 

1r 15 17 255 19 236  93% 97% 82% 
2n 12 13 156 5 151  97% 100% - 

3r 10 7 70 - 70  100% - - 

               95% 98% 82% 
           

CFPS  
Programació de 
la producció en 
fabricació mec. 

1r 15 15 225 14 211  94% 94% 88% 
2n 12 8 80 0 80  100% 100% - 

3r 10 6 72 - 70  100% - - 

               96% 96% 88% 
           

CFPS  
Automoció 

1r - - - - -  - 100%  
2n 14 9 126 - 126  100% - - 
3r - - - - -   - - 

        100% 100%  
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Absentisme i abandonament 
 

Absentismes per CFP i curs: 

 

L’índex global d’absentisme ha pujat fins el 3,82% des del 1,9% del darrer curs, això significa 
un augment de gairebé dos punts. Tot i aquest augment son xifres no comparables. D’una 
banda el darrer curs va se totalment atípic, ja que només va ser presencial fins a la meitat 
del 2n. trimestre, tant a l’escola com a l’empresa. D’altra banda aquest darrer curs, tot i 
mantenir el centre obert i fer totes les classes de forma presencial, hem tingut alguns grups 
i alumnes confinats en diferents èpoques al llarg del curs. Això ha afectat tant a la presencia 
a l’escola com a l’empresa. 

Pel que fa a la formació reglada, trobem la desviació més gran al grup  2n. mecatrònica A, 
amb un índex del 7,49%, el motiu es que aquest grup ha estat confinat en dues ocasions al 
llarg del curs. Els següents grups el de 2n. d’automoció, amb el 6,08%, i 3r. d’automatització 
i robòtica, amb el 3,89, també van estar confinats en una ocasió. Pel que fa a l’altre grup 
que ha estat per sobra del 3%  ha estat conseqüència de la intervenció quirúrgica d’un dels 
alumenes. Un procés llarg de recuperació post operatori ha motivat, que tot i assistir a 

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18
Hores 

Lectives
Lectives 

màx.
Hores 

laborals
Laborals 

màx.
Absent. 
Lectives

Absent. 
Laborals

CFGM 1º - - - 0,74%

2º - - 3,29% 2,41%

3º - 1,77% 2,40% 2,46%

CFGM 1º - - - 3,56

2º - - 1,33% -

3º - 0,84% - 2,75

CFGM 1º - - - 2,48%

2º - - 5,63% 3,14%

3º - 2,35% 1,55% 5,37%

CFPS 1º 244               25.665        364               21.885          0,95% 1,66% 1,66% 1,53% -

2º 781                10.428         2.143             27.972          7,49% 7,66% 1,54% - -

3º 351                9.836           813                31.764          3,57% 2,56% - - -

CFPS 1º 144                11.401           280               9.204           1,26% 3,04% 2,06% 1,67% 2,76% -

2º 113                 6.420           529               12.780          1,76% 4,14% 3,34% 2,73% - -

3º 144                3.700           800              12.300         3,89% 6,50% 5,09% - - -

CFPS 1º 336               12.645         312                11.130           2,66% 2,80% 2,73% 3,82% 1,42% -

2º 106               4.490           558               11.510           2,36% 4,85% 4,15% 2,26% - -

3º 97                  4.044           449               15.156          2,40% 2,96% 2,84% - - -

CFPS 1º - - - - - - 1,01% - -

2º 377                6.202           1.161              16.198          6,08% 7,17% 6,87% - -

3º - - - - - - - - -

TOTAL 2.693           94.831         7.409           169.899      2,84% 4,36% 3,82% 1,90% 2,49% 3,35%

GLOBAL

TOTAL

Mecatrònica 
industrial

Automatització i 
robòtica industrial

Program. producc.  
fabric. mecànica

Automoció

Manteniment 
electromecànic

Electromecànica 
de Vehicles

Mecanització

Hores 
laborals

Laborals 
màx.

Absent. 
Lectives

Absent. 
Laborals

2020-2021

Hores 
Lectives

Lectives 
màx.



 

 

algunes classes amb autorització mèdica, les dades globals han incidit negativament en 
l’absentisme. 

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. 

 

Abandonament per, curs i total: 

 
   

CFPS  
Automatització i 
robòtica industr. 

1r 2 
2n - 
3r - 

 
TOTAL  2 

 

Al llarg del curs hem tingut un total de dues baixes. 

En ambdós casos la baixa s’ha produït en el grup de 1r. d’Automatització i robòtica 
industrial. La primera es va produir el mes de març, com a conseqüència d’un expedient 
disciplinari. La segona va ser al mes de maig, 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: 30 
Alumnes promocionen: 26 

 
 

 
CFPS 

Automatització i 
robòtica industr. 

Alumnes matriculats: 15 
Alumnes avaluats: 15 
Alumnes promocionen: 13 

   
CFPS 

Programació de 
la producció en 

fabric. mecànica 

Alumnes matriculats: 15 
Alumnes avaluats: 15 

Alumnes promocionen: 13 

 
 
 

 
Total Promocionen  

 
52 

 Curs 2n  
   

CFPS 
Mecatrònica 

industrial 

Alumnes matriculats: 24 
Alumnes avaluats: 24 
Alumnes promocionen: 22 

 
 

 
CFPS 

Automatització i 
robòtica industr. 

Alumnes matriculats: 12 
Alumnes avaluats: 12 
Alumnes promocionen: 11 

   
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 Promocionen  

 
57 

  



 

 

 

 

 Curs 3r  
    

CFPS 
Mecatrònica 

industrial 

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

 
 

 
CFPS 

Automatització 
i robòtica 

industr. 

Alumnes matriculats: 10 
Alumnes avaluats: 10 

Alumnes promocionen: 10 

   
CFPS 

Programació 
de la 

producció en 
fabric. 

mecànica 

Alumnes matriculats: 12 
Alumnes avaluats: 12 

Alumnes promocionen: 12 

 
 
 

 
Total Promocionen  

 
48 

 

  

 Total ingressen a SEAT              48   
    

Índex incorporació de dones 
El percentatge segons el sexe d’incorporació de l’alumnat a l’Escola d’Aprenents SEAT 
durant l’any 2020/2021 ha estat el següent: 

 

 

 

 

En aquest curs es van incorporar 4 dones, això representa un percentatge del  6,6 % 
respecte al total de noves incorporacions, una baixada substancial respecte al curs 
anterior. Observem un trencament de la tendència que indicava un increment gradual de 
presència femenina en el nostre programa.  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.  

  2020 2019 2018 2017 

Total places 60 100% 100% 100% 100% 

Homes 56 93.4% 87,8 % 93,5 % 94,6% 

dones 4 6,6% 12,2 % 6,7 % 5,4% 
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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 hem 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 2020/2021 son els següents: 

/ AGV MIS: SEAT Autonomous Guided Vehicle Made in SEAT  

/ Kart Academy 2020 

/ Catskills 

  



 

 

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. 
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El segon objectiu es poder tindre la possibilitat de que  SEAT pugui disposar del seu 
propi AGV certificat a les seves instal·lacions productives, de manera que es pugui 
fabricar e integrar un AGV al any. 

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.  



 

 

Aquest any passat, el projecte va ser tot un èxit ! 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 



 

 

 

13 

  

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 

  



 

 

  

PROJECTE: Kart elèctric concurs Kart Akademy 

 

Competició 
Kart Academy 

El Kart Academy és una competició entre equips d’estudiants 
d’instituts i escoles de formació professional, on l’objectiu és 
dissenyar,  construir i  competir amb un kart desenvolupat pels 
propis estudiants, que han de treballar plegats per realitzar el 
projecte dins dels límits d’un Reglament, sent capaços de 
generar el suport financer necessari per a la seva realització. 

Posició 
obtinguda 

Competició aplaçada  

Projecte Disseny, construcció i comercialització d’un kart  elèctric  

Participants Albert Alonso, Álvaro Blanco, Biel Grau  i Sergi Fuentes 

Tutor / 
Col·laborador 

Salvador Fernández  de Andrés  

Enllaç  http://kartacademy.es/ 

  

Com a conseqüència del tancament de l’Escola a causa del Covid, el projecte va 
quedar aturat en un estat avançat. Durant el curs 2020-2021, tot i que la 
competició oficial va quedar suspesa, nosaltres vam continuar endavant amb el 
projecte. Un cop acabat els nois, juntament amb el tutor del projecte, es van 
desplaçar fins el Karting Vendrell on van poder gaudir del seu producte. A més el 
projecte va ser presentat al 2n. Innovation-day de SEAT, on un bon nombre de 
persones de la Companya van poder veure i ser  informats pels nois de l’abast 
del projecte. Destacar l’anècdota que el Sr. Grifits, president de SEAT va pujar al 
nostre Kart. 
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Fase de desenvolupament del Kart 

 
  
 

  

 
Kart 2019-2021  



 

 

CatSkills 
 

Premi CatSkills 

Categories  
Mecatrònica industrial / Mecanitzat amb fresadora CNC / 
Tecnologia de l’automòbil  

¿En què 
consisteix? 

/ El campionat de Catalunya de formació professional, que es 
celebra cada dos anys, permet mostrar les habilitats i les 
competències professionals dels alumnes que hi participen.  
 
/ 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 dies amb jornades molt intenses, en què 
tots vam aprendre per a les properes edicions. 

Participants Escola d’Aprenents SEAT 
Enllaç https://projectes.xtec.cat/catskills/catskills-2020/ 

 

El darrer curs la pandèmia causada per la Covid-19 va paralitzar un dels nostres reptes. En 
aquesta ocasió havien apostat per una participació més nombrosa, passant d’un skill a 
cinc, una aposta decidida per fomentar la FP, a traves d’un dels projectes més 
emocionants. 

A inicis d’aquet curs es va plantejar la possibilitat de reprendre la fase autonòmica, a partir 
del gener i celebrar la fase nacional a finals de 2021.  

Finalment ens vam decidir per participar en tres skills: Mecatrònica industrial, Mecanitzat 
amb fresadora CNC i Tecnologia de l’automòbil.  En el cas de la especialitat de 
Mecatrònica la nostra parella va quedar com a primera classificada al campionat Catskills. 
Enguany el certamen ha estat una combinació entre una jornada en la que els participants 
es connectaven en xarxa des de els seus respectius centres i una jornada presencial on tots 
coincidien celebrat a  l’Institut Narcís Xifra de Girona. 
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Implementació de propostes de millora 
 

Un cop completada la implantació dels nous cicles formatius de grau superior, 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.  

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. 

Durant aquest darrer curs hem iniciat un programa de seminaris, tant per l’equip de 
professors, com per a tots els nostres alumnes. Aquest programa està pensat per dotar als 

Els nostres representants a la Catskill de Mecatrònica industrial 
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