Benvolgut/da director/a,
Com sempre, al trobar-nos a l’inici de curs cal haver fet una revisió sobre com es van assolir
els objectius del curs passat amb la MEMÒRIA 2017/18 i plantejar els nous objectius a la
PGA 2018/19. Per fer-ho, disposeu d’una aplicació informàtica de tal manera que la
MEMÒRIA 2017/18 l’haureu d’entrar a l’aplicació del curs passat i la PGA 2018/19 a la
d’aquest curs.
Per accedir a la MEMÒRIA 2017/18 heu d’anar al Google Drive i per accedir a la PGA
2018/19 cal entrar a la web dels SEZ corresponents on trobareu l’enllaç al formulari.
Recordem que sempre us hem recomanat guardar-ho primer en format Word (trobareu una
plantilla al següent enllaç )
NOVETAT: Tal com ja se us va informar a final de curs passat, la PGA 2018/19 té una
modificació: tots els indicadors de progrés de cada estratègia tindran els següents valors:
-

Vi = Valor del qual es parteix
Vo = Valor al que es vol arribar
Vf = Valor final
VR = Valor de referència

Els inspectors de la vostra zona es posaran en contacte per explicar-vos-ho. També els CRP
ja n’estan informats i us podran assessorar.
L’objectiu d’aquesta modificació és la d’unificar els valors dels indicadors de la PGA, dels de
l’acord de coresponsabilitat (AdC) (aquells que en tinguéssiu) i els de l’avaluació de directors
(AVALDIR).
En pocs anys tots els directors hauran de seguir el procés d’avaluació (AVALDIR) que, en un
dels apartats, caldrà mesurar els objectius que volen assolir amb aquest sistema
d’Indicadors. Per tant, el que no volem és que s’hagi de presentar una PGA, un AdC i un
AVALDIR, sinó que tot estigui integrat a la PGA.
Confiem que d’aquesta forma us simplifiquem la feina.
CALENDARI PREVIST:
-

Termini per entrar les dades, els centres: 26 d’octubre
Reunions amb CRP, LIC, EAP i inspecció ( per tant validació per CRP, LIC i EAP):
des del 20 de setembre fins el 16 de novembre
Validació per part d’Inspecció: fins el 23 de novembre

Recordeu que per aquelles estratègies que poden intervenir, si es necessari, els CRP o els
LIC o els EAP, convé que us reuniu amb ells per acordar l’assessorament i acompanyament
que us poden fer.
Cordialment,

CPISR-1 C Josep
Xirgu Farné DNI 40270042D
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