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Presentació
El proper 9 de novembre tindrà lloc la XV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament.
Des del 1998 el Departament d’Ensenyament proporciona suport als centres educatius de
Catalunya per tal de desplegar sistemes de gestió de la qualitat. L’objectiu és el d’afavorir la
implementació de millores en la gestió, eficaces i eficients, que ajudin els centres a l’obtenció de
resultats excel·lents en tots els seus processos, especialment els d’ensenyament i aprenentatge.
El Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC) es proposa el repte de la recerca contínua de
reconeguts models de gestió internacionals, per configurar un model propi innovador que asseguri
que les nostres escoles disposen de referents de gestió per assolir els objectius proposats pels
diferents projectes educatius. El PQiMC ofereix, doncs, un conjunt d’accions orientades a guiar,
formar, reflexionar i implementar sistemes de gestió efectius als centres del Projecte.
El desenvolupament del PQiMC es fonamenta en el treball a través de xarxes de centres,
organitzades per nivells de desenvolupament del seu sistema de gestió, acompanyats per un
coordinador, treballant en equip, compartint aprenentatges i afavorint l'intercanvi d'experiències
entre els centres que en formen part.
El PQiMC treballa amb més de 160 centres de diferents tipologies i etapes educatives. En aquests
moments 122 centres disposen de la certificació d’assegurament de la qualitat, dels quals 22 estan
acreditats, a més, amb sistemes de gestió d’excel·lència.
El programa d’aquesta XV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament pretén posar el focus en la
importància que l’organització i la gestió dels centres educatius té per tal que el conjunt de
persones, polítiques, estratègies i recursos estiguin alineats en assolir resultats excel·lents que
siguin sostenibles al llarg del temps.
Aprofitar les possibilitats que ens ofereixen la creació d’estructures organitzatives i de funcionament
modernes, que combinin la correcta definició i assumpció dels rols i responsabilitats necessaris per
gestionar amb agilitat, flexibilitat i rigurositat els processos, requereixen que els valors i la cultura de
l’organització siguin realment el marc de referència per a totes les persones que tenen la
responsabilitat d’assolir l’èxit d’un servei educatiu de qualitat que la societat ens demana.
Esperem, doncs, que el contingut i el desenvolupament de la Jornada siguin satisfactoris per a tots
vosaltres i no dubteu a fer-nos arribar les apreciacions de millora que considereu oportunes per a
edicions posteriors.
Bona Jornada!
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Programa
08.30 h

Recepció dels assistents
Lliurament de credencials

09.00 h

Presentació i inauguració de la Jornada
Clara Ponsatí, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

09.20 h

Lliurament de diplomes als centres del Servei Educatiu de Catalunya que han
assolit la certificació ISO 9001 i als centres que s’han avaluat d’acord amb
models d’excel·lència en la gestió
Parlament de Glòria Montoy, directora de l’Institut Carles Vallbona de Granollers

09.45 h

El Projecte de qualitat i millora contínua
Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial

10.00 h

Ponència marc
"L’ètica com a principi de la gestió de l’organització”
Begoña Roman, professora agregada a la Facultat de Filosofia de la Universitat de
Barcelona i presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya

10.45 h

Work-cafè
Presentació simultània de 60 temes de bones pràctiques educatives i de gestió

12.15 h

Governança del centre: organització i gestió educativa
- Jordi Vilarrubí, subdirector general de la Funció Directiva de Centres Docents
- Josep Lluís Queralt, director de l’Institut Baix camp de Reus
- Coral Regí, directora de l’Escola Virolai de Barcelona

13.30 h

Organització, gestió i persones
“ComunicAcció, per a una educació de qualitat”
Pau Font, professor de comunicació i director del sector d'audiovisuals d'FP de
Jesuïtes Educació

14.00 h

Cloenda
Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial
Actuació, a l’exterior de l’hotel, dels alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i
Artístic / Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre.

14.30 h
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Informació general (inscripció i assignació de places a les taules de treball)
Les places són limitades. La inscripció es pot fer al web de l’XTEC, fins al 31 d’octubre de 2017, a
l’apartat “Formació del professorat de la formació professional”: https://goo.gl/Z9p3Hb
Els interessats a assistir-hi que no disposin d’un compte de correu @xtec.cat poden formalitzar la
inscripció a l’adreça https://goo.gl/forms/26P3AGRSRfWI4BPp2.
En la inscripció a la Jornada cal indicar, obligatòriament, la selecció de cinc taules del work-cafè per
ordre de prioritat, amb el benentès que s’assignarà una taula a cada participant seguint l’ordre de
recepció de sol·licituds.
L’assignació de plaça a la Jornada es podrà consultar en el mateix web de l’XTEC a partir del 6 de
novembre, tot i que es trametrà un correu electrònic amb el resultat de l’assignació. La taula del
work-cafè es comunicarà el mateix dia de la Jornada en recollir les acreditacions.
Com s’hi pot anar
Amb cotxe
- Autopista AP-7, direcció Girona-França, cal agafar la sortida "Universitat Autònoma".
- Autopista C-58, direcció Sabadell-Terrassa, cal agafar la sortida número 8, que connecta amb
l'AP-7, direcció Tarragona. A l'AP-7 cal posar-se a la calçada lateral, i a 1.000 m, agafar la sortida
"Universitat Autònoma".
Mapa

Al GPS, podeu introduir les adreces següents: carretera de Bellaterra, a la Universitat Autònoma de
Barcelona, i/o c. Joan Vila Puig, ambdós a Cerdanyola del Vallès. Les coordenades són: latitud
41,499340 i longitud 2,096230.
Amb tren
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): línies Barcelona-Sabadell (S2) i Barcelona-UAB
(S55).
L’estació és la de Bellaterra. La durada del trajecte des de Barcelona és de 30 minuts. Hi ha trens
cada 10 minuts aproximadament. Podeu consultar els horaris al web dels FGC www.fgc.net.
Amb autobús
Des de Barcelona: l'empresa Sarbus ofereix un servei de Barcelona (Fabra i Puig) a la UAB cada 30
minuts. Per a més informació: www.sarbus.com. Altres municipis: hi ha un servei diari d'autobusos
des d'Igualada, Badalona, Sabadell, Mataró, etc.
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Organització
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
ANNEX: TAULES DE TREBALL DEL WORK-CAFÈ PREVISTES
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Nom taula
Taules de reflexió i debat: tema 1 “Com ajudar des de l’organització del centre a abordar els reptes educatius
presents i futurs”; tema 2 “com millorar la gestió de la qualitat a l’aula”
Taller: El pla de màrqueting intern i extern, a càrrec de Jordi Adell Herrera, de Jordi Adell & Associats
Taula de debat: l'Institut d'FP del s. XXI
Els reptes de la funció directiva
La gestió del pla de comunicació del centre
Gestió de les persones del centre
Adaptacions curriculars dels títols d’FP a les necessitats del sector productiu i de l'entorn socioeconòmic
Gestió de l'eficiència energètica
Orientació educativa: acompanyar per aprendre
El rol del CRP en els processos de canvi pedagògic
El pla d'esport a l'escola com a eina d'integració
Elaboració del Pla TAC de centre: models i estratègies
Gestió de la web de centre amb Nodes
El projecte de centre i els recursos oberts: IOC
Implementació de la ISO 9001:2015 als centres educatius
Metodologies per fer l’auditoria interna del sistema de gestió
L’autoavaluació del centre amb el model d'excel·lència e2cat
El model d'excel·lència en la gestió E2CAT per a centres educatius
La gestió del procés d’ensenyament i aprenentatge
Implementació del sistema de gestió ambiental a l’institut
La gestió dels indicadors i la presa de decisions en la revisió a càrrec de la direcció
La gestió documental del centre amb programari gratuït
La gestió efectiva de la borsa de treball de l'alumnat del centre
La creació amb la realitat augmentada i la realitat virtual a l’aula
Eines al núvol per l'educació: chromebooks a l'aula
Flipped classroom o aula capgirada
Treball a l'aula amb dispositius mòbils
"Gamificació" i aprenentatge
Robòtica i programació educatives
Metodologies emergents: Moviment Maker i lnternet de les Coses (IoT)
mSchools: aplicacions mòbils a les famílies professionals d'administració i gestió, arts gràfiques, comerç i
màrqueting i informàtica i comunicacions
Metodologies d'avaluació: autoavaluació, coavaluació, rúbriques i bases d'orientació
Aprenentatge basat en problemes (PBL)
Treball per projectes a Cicles Formatius
Aprenentatge servei a la FP
La gestió de la Qualitat a les Escoles d'Hoteleria i Turisme
La metologia de simulació a l'FP
Els projectes de col·laboració entre les escoles d’art i l'entorn
Els projectes de ciutat de les escoles de música
Incorporar la internacionalització de l'FP al Projecte Educatiu de Centre
Escoles oficials d'idiomes: La pràctica pedagògica sota criteris de qualitat
Metodologies per tal d’assolir els resultats d’aprenentatge d’anglès a l’FP
La gestió de l'FP dual
Gestió de l’emprenedoria en el centre
Innovar amb empreses des de l'FP
La gestió de la formació interna del personal del centre
Orientació acadèmica i estratègies per disminuir l'abandonament a l'FP de grau mitjà
La gestió de l'orientació professional per l'alumnat d'FP
Programes de formació i inserció
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