Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Inscripció gratuïta, curs subvencionat (09.03)

Adaptació a la Norma ISO en un centre educatiu
17 i 24 d’abril de 2018
Codi AF:
Programa:
Família:
Subapartat:
Modalitat:
Durada:
Dates:
Horari:

09.03
Sectorial: Educació i Formació
Administració i gestió
Consultoria empresarial
Presencial
6h
17 i 24 d’abril de 2018
De 15:00 a 18:00h

Presentació
El Programa per a la gestió i millora contínua és un conjunt d’accions que hem dissenyat amb
l’objectiu de facilitar els coneixements bàsics i les eines necessàries per posar el fonament de la implantació d’un sistema de gestió en el centre i per ajudar les escoles a implantar, consolidar i avançar cap a
l’excel·lència facilitant la formació bàsica i l’acompanyament dels centres en el procés de gestió. Disposar
d’un sistema de gestió de la qualitat és una decisió estratègica que ajuda a millorar la gestió dels
centres educatius, el seu rendiment general i proporciona una base sòlida per a noves iniciatives pedagògiques.
L’objectiu d’aquesta formació és explicar, de manera pràctica i amb un llenguatge comprensible per als
educadors, la interpretació i adaptació del nou model de norma ISO 9001:2015 als nostres centres
educatius. La nova norma ISO 9001: 2015, publicada al setembre de 2015 (que anul·la i substitueix
l’antiga norma 9001 del 2008), és més versàtil i s’adapta més bé a les necessitats dels centres educatius.
Promou l’adopció d’un enfocament basat en processos, el treball amb el cicle PDCA (PlanificarDesenvolupar-Comprovar-Actuar), simplifica la gestió dels procediments i introdueix l’enfocament basat
en els riscos.

Destinataris
Treballadors en actiu (excepte treballadors públics), autònoms o aturats.

Objectius
- Interpretar la norma ISO en el context del centre educatiu.
- Saber relacionar els processos del centre amb el punt de norma i identificar els requisits per auditar
processos.

Continguts
Interpretació de la norma ISO en el context educatiu i anàlisi de les diferències en relació a la norma
anterior:
a. Context de l’organització (Coneixement de l’organització)
b. Lideratge (Compromís, enfocament a l’alumnat/famílies)
c. Planificació (Accions per afrontar els riscos i les oportunitats)
d. Suport (Recursos)
e. Funcionament (Planificació, prestació del servei i control)
f. Avaluació de l’acompliment (Seguiment, anàlisi i avaluació)
g. Millora.

Formador/a

Pere Canyadell, President QUALIcat , Associació Catalana per a l'Excel·lència, consultor i formador de
l’equip de Qualitat de la FECC.

Lloc de realització
A la seu de la FECC. Carrer dels Àngels, 18, 4t. 08001 Barcelona.

Mapa del lloc

Qui pot realitzar el curs i documentació requerida
-

Treballadors en actiu (excepte sector públic)
 Fotocòpia DNI/NIE
 Fotocòpia de la nòmina (sencera) del darrer mes abans del curs

-

Autònoms
 Fotocòpia DNI/NIE
 Fotocòpia d’un rebut d’Autònoms del mes anterior o el mes en curs
- Aturats (i inscrits com a demandants d’ocupació)
 Fotocòpia DNI/NIE
 Targeta de sol·licitant de feina vigent en la data d’inici del curs

Aquesta documentació l’haureu de lliurar abans de l’inici del curs, dins el termini que se us
indiqui una vegada hagueu sol·licitat plaça a través de la web de la FECC.

Inscripció
- Les sol·licitud de plaça a aquesta acció formativa cal fer-la a través del formulari que trobareu a la
web de la FECC en l’apartat de Formació. www.escolacristiana.org Hi trobareu el nom del curs.
- El període hàbil d’inscripció es clourà quan ja no quedin places disponibles.
- Cal evitar tota baixa posterior als 7 dies abans de l’inici del curs, ja que difícilment podrà ser substituïda comportant, així, un important perjudici per al col·lectiu beneficiari d’aquestes accions. En cas de
baixes no avisades es tindrà en compte de cara a futures sol·licituds de plaça a altres cursos.
Preu
-

Aquesta acció formativa subvencionada per el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i
per el Ministerio de Empleo y Seguridad Social és gratuïta per als participants.

Prova final i certificació
Cal fer una prova final del curs, que donarà dret o no al certificat d’aprofitament per part del participant.
-

Si el participant assisteix al 75% del curs i supera la prova final: Certificat d’Aprofitament
Si el participant assisteix al 75% del curs i no supera la prova final: Certificat d’Assistència
Si el participant no assisteix al 75% del curs: no té certificat

http://blogs.escolacristiana.org/formacio
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta.
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació. Si no
ho esteu caldrà que tramiteu l’alta d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis
bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”.
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