R/N: Y0348/Y829

Argumentació de motius per participar al Projecte de qualitat i millora contínua
(PQiMC)
Dades del centre
Codi

Nom

Adreça
Codi postal

Municipi

Nre. d’alumnes per nivells

Nre. de docents per àrees o departaments

Etapes educatives que imparteix el centre
Breu descripció de l’entorn Característiques socioeconòmiques del barri, districte o comarca on s’ubica el centre; proximitat a altres centres que
imparteixen, com a mínim, cicles formatius (titularitat, nombre d’alumnes, etc.):

Relació amb l’entorn
Breu descripció: suport de les famílies en el procés d’ensenyament i aprenentatge; activitats destinades a fomentar la participació de les famílies;
participació en activitats organitzades per l’Ajuntament; contactes amb el teixit associatiu del barri o municipi; contactes amb el teixit empresarial de la
ciutat, etc.

Experiència en projectes d’innovació educativa
Indiqueu els projectes d’innovació en què el centre educatiu ha participat o que desenvolupa actualment

Motivació del centre per formar part del PQiMC
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Exposició dels principals motius que han portat el centre a sol·licitar la participació en el Projecte: per exemple, haver identificat l’existència de punts
febles, ja sigui en el procés d’ensenyament i aprenentatge com en la gestió interna del centre; haver detectat oportunitats de millora; tenir la voluntat de
consolidar èxits assolits pel centre, etc.
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Visió del centre un cop implantat el sistema de gestió de la qualitat que deriva del PQiMC
Breu enunciat que reflecteixi com es veu el centre un cop s’hi hagi implantat el sistema de gestió de la qualitat. Exemple: L’Institut xxx es veu com un
centre orientat a la millora contínua dels ensenyaments que imparteix, que satisfà les necessitats i expectatives dels grups d’interès a qui s’adreça i que
assoleix la satisfacció de l’equip humà.

Objectius de la participació en el PQiMC
Objectius que estableix el Departament:
- Millorar els resultats educatius.
- Millorar la cohesió social al centre educatiu.
- Millorar la confiança dels grups d’interès als quals s’adreça el centre.
Altres objectius que estableix el centre:

Recursos que preveu destinar el centre al sistema de gestió de la qualitat
Organització dels recursos humans al centre
Coordinador/a de qualitat: responsable del projecte en el centre i coordinador/a de la comissió de qualitat
Comissió de qualitat
Formació de l’equip humà
Formació en els principis i conceptes de la metodologia de la qualitat, amb cursos específics

Altres recursos

Criteris de valoració
El centre ha iniciat un procés de desplegament del sistema de gestió de la qualitat (SGQ)?

Sí

No

El centre participa en projectes i programes impulsats per la Direcció General de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Sí
No
Règim Especial?
En cas afirmatiu, indiqueu quins: ___________________________________________________________________________
El centre disposa de la normativa vigent actualitzada?

Sí. Indiqueu-ne quina: ______________________________________
No
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Altres consideracions generals (si escau)
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