Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Inscripció gratuïta, curs subvencionat (AF 97.01)

El sistema d’indicadors
De l’ 1 al 22 de febrer de 2018
Codi AF:
Programa:
Família:
Subapartat:
Modalitat:
Durada:
Dates:
Horari:

97.01
Sectorial: Educació i Formació
Serveis socioculturals i a la comunitat
Formació i educació
Presencial
15h
1, 8, 15 i 22 de febrer de 2018
De 09.45 a 13.30h

Destinataris
Persones interessades a conèixer el disseny i posada en marxa del Quadre de Comandament d’un centre
educatiu a partir d’un sistema d’indicadors.

Objectius
- Treballar el concepte d’indicador en la relació dels processos i la gestió global
- Incorporar els indicadors a la realitat del centre per aconseguir un millor aprofitament de la informació
per a la presa de decisions.
- Facilitar les eines necessàries per dissenyar el Quadre de Comandament dels centres participants.
- Acompanyar en el procés de disseny i posada en marxa del Quadre de Comandament. Interpretar els
resultats obtinguts per elaborar els plans de millora.

Continguts
1. INTRODUCCIÓ
a. Només es pot millorar allò que es pot mesurar
b. L’indicador: eina per a la millora
c. Què en diuen els models de qualitat ISO 9001, e2cat i EFQM?
d. Com avaluem l’assoliment d’un objectiu? Objectius pedagògics de: matèria, aula, curs, etapa, centre...
Objectius generals del centre
e. L’indicador, unitat de mesura
2. DEFINICIÓ I OBJECTIU DELS INDICADORS
a. Definició i objectius dels indicadors
b. Característiques que ha de complir un indicador
c. Tipus d’indicadors
d. Classificació dels indicadors d’un centre educatiu
e. Tècniques per trobar l’indicador més adequat
f. Elaboració d’una fitxa bàsica per a un indicador
g. Indicadors bàsics per a un centre educatiu.
h. Seguiment, control i anàlisi.
3. SISTEMA D’INDICADORS DE CENTRE
3.1 Els indicadors del SIC del Departament d’Ensenyament
a) Identificació dels indicadors
b) Interpretació i anàlisi del resultats del centre. Lectura del indicadors pedagògics per curs i etapa. Com
millorar-los.
3.2 Indicadors per millorar l’AVAC ("Avaluació Anual de Centre" del Dpt d'Ensenyament) Com treballar per
a la seva millora en:
a) Rendiments educatius
b) Avaluacions externes dels alumnes
c) Objectius del centre: assoliment i planificació
d) Dades relatives la context socioeducatiu
e) Condicions d’equitat, pràctica inclusiva i indicadors de progrés
3.3 Integració de tots els indicadors en un únic sistema de centre

4. QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL D’UN CENTRE EDUCATIU (QCI)
(La inspecció educativa en diu Quadre de Coordinació i Informació)
a. Com elaborar un bon QCI
b. QCI dels indicadors clau ( curt termini)
c. QCI dels indicadors estratègics ( llarg termini)
d. Factors crítics d’èxit en un centre educatiu
e. Pla de seguiment i control
5. TREBALL PRÀCTIC: Establiment dels objectius anuals de centre i el seu pla de seguiment i control dins
del QCI.

Formador

Pere Canyadell. Ha estat professor de tecnologia industrial, mecànica i matemàtiques. Cap de
departament. Coordinador de qualitat. Administrador. Director pedagògic. Responsable del Projecte
de qualitat i Millora Contínua del Departament d'Ensenyament. Formador habitual de la FECC en els
programes de Gestió-Millora i Avaluació-Planificació.

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 treballadors públics)
 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
 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 plaç 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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