
 

Presentació 

Per iniciar la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat, proposem una formació bàsica per 

conèixer els requisits bàsics i iniciar-se en la metodologia de la gestió per processos.  

 
A partir del coneixement bàsic d’algunes eines de millora podrem iniciar la implantació sistema de 

gestió de la qualitat en el centre 

 

Destinataris 

 

 
 

Directors i equips directius, membres de les comissions de qualitat, coordinadors o res-

ponsables de qualitat de Sagrada Família Sant Andreu. 
 
 

Objectius 

 
 
 
 
 

 

✓ Donar coneixements bàsics sobre la implantació d’un sistema de gestió: conceptes, principis i 

models. 

✓ Facilitar les eines bàsiques per a posar els fonaments del sistema de gestió per a 
l’assegurament i millora de la feina en el centre educatiu. 

✓ Conèixer la metodologia de la gestió per processos del centre educatiu 

✓ Documentar els processos del centre d’una manera senzilla i que ajudi a la gestió de la millo-
ra contínua  

 

 
 

 

Continguts 
 

1. La qualitat en els centres educatius 

Conceptes i definicions. 
Evolució del concepte de Qualitat. 

Sistemes de gestió i els models de Qualitat: Model ISO i Model EFQM 

 
2. Projecte d’implantació i principis de la Qualitat 

Projecte de Qualitat i Projecte de Centre. 

Missió, visió, valors i visió de l’aprenentatge 
Factors crítics d’èxit. 

Definició de responsabilitats 

 
3. La gestió per processos: els processos de l’organització 

Què és un procés? 

Tipus de processos 

Identificació de processos 
 

Formadora 
 
 

Cristina Avilés. Consultora i formadora de l’equip de Qualitat de la FECC. 

 

Lloc de realització 

A les instal·lacions de l’escola SAGRADA FAMÍLIA SANT ANDREU DE PALOMAR (Arquímedes 60-68, 

Barcelona). 
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Calendari i durada 
 

Dates:  4 i 11 de febrer i 4 de març de 2021 

Horari:   de 9 a 13h      
Modalitat:  presencial 

Durada:  12h 

 

Preu  

 

Import TOTAL pel grup (Independentment del nombre de participants, tot i que el màxim és de 30 

per poder bonificar)= 1320€ 

Bonificació per participant: 156€ . L'import total a bonificar, en cap cas superarà l'import total de la 

formació. 

Altres aspectes 
 

Dates de la formació 

A partir d’una setmana abans de l’inici d’una formació NO ES POT CANVIAR CAP DATA (excepte en el 

cas que es tracti d’una causa de Força Major com ara malaltia o accident del formador, vaga general 

o qualsevol aspecte imprevisible que pugui afectar a la realització de la formació). En aquest darrer 

cas, cal que ho comuniqueu immediatament a la FECC.  

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (fundación estatal para la formación en el 

empleo) i detecten una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar la inversió 

econòmica. 

Assistència dels docents al curs  

Pel obtenir el certificat d’assistència cal que el docent hagi assistit a un 75% del curs. 

Bonificacions 

No podran ser objecte de bonificació les participacions que no arribin al 75% d’assistència, la partici-

pació dels Autònoms i les inscripcions en les quals el participant (particularment) hagi pagat alguna 

quantitat. També cal que els docents s’ inscriguin al curs a través de la web per tal de bonificar. 

Documentació del curs  

Participants: Rebran per mail el certificat d’assistència al curs una vegada acabat i ens hauran de 

retornar una còpia signada on posa “he rebut”.  

 

Enviarem a l’escola els documents del curs que caldrà que imprimiu i doneu a la formadora perquè 

els gestioni. Ella ens els retornarà emplenats per mail. 

A més, l’escola ens haurà d’enviar escanejat: 

-Fulls d'inscripció dels docents segellats i signats pel titular del centre (cada docent ha d'anar a la 

web de la FECC, i clicar Formació < Cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada. Allà 

trobaran el seu historial i podran imprimir el full d'inscripció del curs que es tracti). 

- Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Estava la plantilla 

adjunta al mail d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 

- Formulari d'informació a la Representació legal dels treballadors. Estava la plantilla adjunta al mail 

d’avís d’inscripció oberta que us vam enviar. 
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