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Resum 

En els darrers anys els termes qualitat, millora contínua i excel·lència han pres força i estan 

en boca de molts agents socials diferents. L’aplicació dels conceptes de qualitat als serveis, 

sobrepassant els murs de les empeses industrials, ha afavorit l’arribada de models de 

gestió a àmbits com l’educatiu, tant reticents a tot allò que té un aire d’empresarial. 

Quan parlem de qualitat del nostre sistema educatiu, les opinions i visions són diverses, 

des de polítics o sindicats, passant per tot tipus d’agents socials. El país trontolla cada cop 

que ressonen els resultats de coneguts informes, com el PISA, que posen de relleu les 

mancances del nostre sistema educatiu, el qual resulta una peça clau en el 

desenvolupament i progrés del país. I és en aquest context on les metodologies de gestió 

de la qualitat poden tenir un paper destacat. 

El que es proposa en aquest projecte és una eina més en tot aquest procés que moltes 

escoles estant portant a terme vers l’excel·lència i la millora contínua. Ens referim a 

l’aplicació del Quadre de Comandament Integral (QCI). Aquest ha de permetre orientar a 

les organitzacions escolars cap a l’assoliment de la seva visió a partir dels seus objectius 

estratègics. 

Els centres docents  són un tipus d’organització complexa, on la feina del dia a dia, el treball 

amb els alumnes i les famílies i el solucionar els problemes i incidències pot fer que es 

perdi de vista allà on es vol arribar. I per tant el Quadre de Comandament Integral ha 

d’ajudar i desenvolupar un paper principal en la presa de decisions diàries, però orientant 

l’escola en la direcció adequada, mitjançant l’ús d’informació veraç i actualitzada. 

En el present projecte s’analitzarà l’aplicació i adaptació del Quadre de Comandament 

Integral per als centres educatius, i es descriurà el disseny i implantació que s’ha seguit en 

la seva aplicació en un conjunt d’escoles de la Sagrada Família d’Urgell, escoles que ja 

porten alguns anys treballant en el projecte de qualitat. 
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1. Glossari 

Caràcter propi:  Identitat pròpia d’un centre educatiu. Conjunt de característiques que 

defineixen  el  model de ser, treballar i actuar, i que configuren l’estil educatiu, en aquest 

cas de les escoles Sagrada Família. Const. Española, art. 1º, 1; LODE, aa. 22 y 52 

Comunitat educativa: Terme que inclou tot els agents vinculats i relacionats a la vida 

d’una escola. Inclou el professorat, l’alumnat, el personal d’administració i serveis i les 

famílies de l’alumnat. 

FORO GIPUZKOA XXI:  és una organització formada per la fundació Kutxa, la Associació 

Empresarial Adegi, La Societat de Garantia Recíproca Elkargi i la Universitat del País Vasc. 

Es va constituir oficialment l’any 1993, i des d’aleshores s’ha destacat per impulsar la 

cultura de la qualitat en el món educatiu. 

IES: Institut Educació Secundària. Centre docent on s’imparteixen els ensenyaments 

d’Educació Secundària Obligatòria, i els ensenyaments post-obligatoris com la Formació 

professional i el Batxillerat. 

Informe Colemam: publicat i realitzat als Estats Units al 1966. És l’origen de la creació del 

moviment d’escoles eficaces. 

OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. És una 

organització de cooperació internacional formada per 31 estats, i el seu objectiu és 

coordinar les seves polítiques econòmiques i socials. 

PDCA: cercle PDCA o cercle de Deming. Estratègia de millora continua basada en 4 fases, 

planificar (Plan) – fer (Do) – verificar (Check) – actuar (Act). 

Pacte nacional per a l’educació: el 20 de març de 2006, el Govern de Catalunya i vint 

organitzacions del món educatiu (partits polítics, sindicats, patronals, associacions 

professionals, ...) que posava les bases del sistema educatiu de Catalunya. 

QCI: Quadre de Comandament Integral. En castellà l’abreviatura és CMI, corresponent a 

Cuadro de Mando Integral. I En anglès es pot trobar abreujat com BSC, sigles del terme 

Balanced Scorecard. 

UNE-EN ISO 9004:2000: Norma Espanyola de desembre de 2000, basada en sistemes de 

gestió de la qualitat amb directrius per a ma millora. 
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USEE: Unitat de Suport a l’Educació Especial, són unitats de recursos per afavorir, sempre 

que per les seves característiques sigui possible ,la participació de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials (NEE) en entorns escolars ordinaris. Hi treballen 

psicopedagogs/es i educadors/es. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

És en el curs 2001/2002 que la primera escola de la Sagrada Família, l’escola de Lleida, 

s’incorpora al projecte qualitat. I al curs 2007/2008 s’inicia el treball de la xarxa de 

coordinadors de qualitat de les escoles Sagrada Família. A partir d’alguns treballs i 

reflexions, realitzats en les reunions d’aquesta xarxa, es detecta la necessitat de poder 

aportar a les escoles eines globals que facilitin la presa de decisions. En resum, ajudar als 

directius a poder pilotar el centre. 

Aleshores neix el plantejament de realitzar un Quadre de Comandament Integral per a les 

escoles de la Sagrada Família, per donar resposta a dos gran reptes. El primer repte 

s’anunciava anteriorment, i és la necessitat de facilitar als directius dels centres eines per a 

dur a terme una tasca tan complexa com la direcció escolar. I el segon repte era poder 

realitzar una bona planificació estratègica, i fer-la operativa mitjançant la metodologia del 

Quadre de Comandament Integral. 

 

2.2. Motivació 

En la realització d’aquest projecte han confluït dues motivacions personals. Per una banda, 

el interès per les eines i metodologies de gestió, sobretot en la concepció i definició 

estratègica de les organitzacions, i els temes de qualitat i millora contínua. Fet que em va 

portar al 2008 a realitzar a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el curs Quadre de 

comandament integral - Balanced Scorecard. Aquest curs em va fer descobrir el Quadre de 

Comandament Integral com una eina amb moltes possibilitats d’aplicació, també en 

organitzacions com els centres educatius. 

I l’altre motivació personal és el interès pel món educatiu. Un sector professional que 

sempre m’ha semblat molt atractiu. A nivell laboral el curs 2007/2008 vaig començar a 

treballar de coordinador de qualitat de l’Equip de gestió Sagrada Família, un equip que 

coordina, assessora i dona suport als centres educatius del Institut de Germanes de la 

Sagrada Família d’Urgell. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest projecte és l’elaboració d’un Quadre de Comandament Integral 

d’ús per al conjunt d’escoles de la Sagrada Família d’Urgell. 

També cal destacar altres que pretén el projecte. Aquest són:: 

� Adaptar la metodologia del Quadre de Comandament Integral per a la seva aplicació en 

els centres educatius Sagrada Família. 

� Realitzar la planificació estratègica del conjunt d’escoles de la Sagrada Família. 

� Establir un conjunt d’indicadors que permetin tenir una visió global de l’escola. I 

aconseguir que aquests indicadors siguin comparables entre centres. 

� Estudiar les diferents alternatives per a implantar el Quadre de Comandament Integral a 

les escoles de la Sagrada Família. Escollir segons els criteris establerts la millor solució 

informàtica. 

 

3.2. Abast del projecte 

El projecte recorre un camí que s'inicia en el capítol 4 amb les teories sobre la gestió 

escolar i la irrupció dels sistemes de gestió de la qualitat. En el següent, capítol 5, és 

defineix l’organització objecte del present projecte, el conjunt d’escoles Sagrada Família 

d’Urgell per les que es desenvoluparà el Quadre de Comandament Integral. 

En el capítol 6 s’estableix el marc teòric respecte al Quadre de Comandament Integral, que 

posteriorment facilitarà la aplicació en la resta del projecte. Al final del capítol es fa una 

primera aproximació teòrica a aquells aspectes rellevants alhora d’aplicar la metodologia en 

un centre educatiu. I enllaça amb el capítol 7 que pretén ser una presa de contacte amb 

indicadors que actualment ja s’utilitzen en el món educatiu. 

En els capítols 8, 9, 10 i 11 és on el projecte, combinant amb la part teòrica, desenvolupa i 

concreta el Quadre de Comandament Integral a la realitat dels centres educatius Sagrada 

Família d’Urgell. Per finalment en el capítol 12 tractar la implantació del model. 
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4. Gestió dels centres educatius 

4.1. Introducció. Antecedents i situació actual 

En un escenari de profunds i constants canvis, resulta clau que els centres educatius 

esdevinguin capaços d’adaptar-se i possibilitar el canvi. Aquests es succeeixen de manera 

molt accelerada, amb constants i simultànies transformacions. En l’àmbit educatiu aquest 

fet comporta nombrosos reptes per a la gestió escolar. 

Diverses investigacions en el camp de l’educació situen a la gestió educativa basada en 

metodologies de qualitat com a generadora i facilitadora del canvi. En aquest sentit, 

gestionar la qualitat en un centre escolar s’entén com la posada en marxa d’un sistema que 

permeti establir una política de qualitat, amb estratègies, objectius i procediments 

d’avaluació permanents. 

Respecte al concepte de gestió del centre educatiu, o gestió escolar, aquesta s’entén com 

el conjunt d’accions, articulades entre si, que empren l’equip directiu d’una escola, per 

promoure i fer possible l’assoliment de la intencionalitat pedagògica en i amb la comunitat 

educativa. 

La gestió escolar ha de vetllar per la qualitat de l’educació en el centre educatiu, i engloba 

tot el que fa referència al govern i a la presa de decisions de la institució educativa. Per 

tant, la gestió escolar esdevé una nova forma de comprendre i conduir l’organització 

escolar, possibilitant una cultura organitzativa que genera decisions i comunicacions en 

base a la millora de les practiques educatives i la gestió del centre, així com la innovació 

permanent com a procés sistemàtic. 

Per a tot el projecte aquí explicat cal tenir present que l’organització amb la que es treballa 

són centres escolars. Aquests tenen unes característiques pròpies que els diferencien 

d’altres tipus d’organitzacions. Destaquen [1] : 

a) Organització que té plantejats molts objectius per assolir, de manera molt variada, i 

sovint, de formulació i concreció ambigües. 

b) En un centre escolar, uns mateixos professionals han d’assumir responsabilitats 

que pertanyen a àrees de gestió diferents. 
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c) L’escola és una organització on conviuen models d’organització i de gestió 

d’enfocament divers. 

d) L’escola és una organització dèbilment articulada. 

e) L’escola és una organització en la qual predomina el treball solitari (a l’aula) dels 

seus professionals. 

En el moment en que el sistema de gestió de la qualitat entra en el món educatiu, aquest 

condiciona i ofereix una metodologia per a la gestió escolar. El sistema de gestió de la 

qualitat ajuda a millorar la gestió, endreçar l’organització, i establir uns mecanismes de 

control que millorin tota la gestió del centre educatiu. 

Però, en quin moment arriben a interactuar i confluir uns conceptes tan empresarials com la 

gestió de la qualitat amb el món de l’educació? L’origen de la qualitat, entesa com a model 

de gestió, en l’àmbit educatiu es pot situar amb l’anomenat moviment d’escoles eficaces. A 

la dècada dels 60, els Estats Units  encarreguen un informe per establir la relació entre la 

inversió en educació, i el rendiment dels seus escolars. La publicació d’aquest, l’Informe 

Coleman l’any 1966, avalat i confirmat per un de posterior, l’informe Jacks al 1972, va 

arribar a unes conclusions molt diferents de les esperades. En l’informe es posava de relleu 

la poca influència dels centres educatius per reduir diferències socials, per condicionar el 

futur professional de l’alumnat o per millorar l’educació més enllà del que era propi per 

influència de la família. 

Les conclusions de l’informe van suposar un cop molt dur en els anys 60 i 70. D’aquest fort 

revers van sorgir dos noves teories per a la gestió escolar, primer les escoles eficaces i 

amb posterioritat les escoles de gestió de la qualitat. 

Per escola eficaç s’entén aquella organització, com a sistema social, dotada de certs 

recursos i mitjans, que compleixen els seus objectius sense malgastar els mitjans i els 

recursos, i sense sotmetre als seus membres a un esforç  excessiu [2] . La millor descripció 

per copsar el sentit d’aquest moviment pedagògic és l’utilitzada per Sabirón quan defineix 

com un intent pragmàtic per part de les autoritats educatives, en el seu paper de 

representants dels sistemes econòmics i productius, i representants també dels 

contribuents, per exigir del sistema educatiu una major productivitat, rendibilitat i complexitat 

 [3] . 
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El segon corrent que es pot dir que deriva de l’informe Coleman, s’orienta cap a la qualitat i 

la millora contínua a les escoles. Fa referència a recuperar als centres el component 

organitzatiu, operativitzant les estratègies en la gestió amb les metodologies de la qualitat. 

Defineix la millora i la qualitat per les escoles com el perfeccionament de les escoles 

eficaces.  I sorgeixen els sistemes de gestió de la qualitat com una ajuda per a millorar la 

gestió, posar ordre a l’organització i establir els mecanismes de control que permetin 

millorar tota la globalitat del centre educatiu. 

El primer cop que s’utilitza el concepte gestió de la qualitat total en l’àmbit educatiu en el 

nostre país és en la revista Organización y gestión educativa, que li va dedicar un 

monogràfic a aquest tema l’any 1995. El ministeri d’educació, des d’aleshores ha insistit en 

les dificultats que tindrà l’educació espanyola per adaptar-se als nous temps sinó duu a 

terme una re-conceptualització dels centres escolars com a organitzacions, així com les 

seves pràctiques de gestió. 

Les diferents administracions educatives han tingut present la qualitat en les seves 

actuacions i programes. Així ja la Llei Orgànica del Sistema Educatiu (LOGSE) dedicà el 

títol 4rt a la Qualitat de l’ensenyament. En l’article 55 establia que els Poders públics 

dedicaran una atenció prioritària al conjunt de factors que afavoreixen la qualitat i la millora 

de l’ensenyament. Més recentment, la llei de la qualitat a l’educació (LOQUE) de l’any 2002 

afirma que l’objectiu de la llei és assolir una educació de qualitat per a tots. En la mateixa 

llei es formulen els principi bàsics de qualitat del sistema educatiu. O el cas més recent, la 

Llei d’Educació de Catalunya, aprovada el 2009, on entre els seus objectius trobem La 

qualitat de l'educació, que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques i la 

consecució de l'excel·lència. 

I aquest fet no és únic a l’estat espanyol. Els sistemes educatius de diversos països 

europeus, també estan sotmesos al que es podria definir com un nou paradigma 

organitzatiu, basat en sistemes de gestió de la qualitat. En una societat tant complexa, que 

afronta constants canvis, cal aquest nou sistema organitzatiu que doti als centres educatius 

de les estructures i eines necessàries. 

A continuació podem veure l’exemple concret en 3 Comunitats Autònomes diferents, on 

s’estan portant a terme projectes per a implementar un sistema de gestió de la qualitat en 

els centres educatius. 
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Andalusia:  

Aquesta comunitat va iniciar el camí de la qualitat l’any 2002, amb la posada en marxa del 

Proyecto de Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad, conforme a la norma ISO 

9001:2000 en els IES (Institut d’Educació Secundària) d’Andalusia mantinguts amb fons 

públics. Existeixen un total de 18 centres certificats i 9 més en procés de certificació, 

treballant en tres xarxes de centres. 

País Basc:  

És la comunitat pionera de l’estat espanyol en la implantació del sistema de gestió de la 

qualitat als centres docents. Van començar el 1995 a partir del projecte Calidad en 

Educación impulsat pel Foro Gipuzkoa XXI. El 1998 4 centres del País Basc resulten els 

primers centres educatius de l’Estat en assolir la certificació ISO 9000. Actualment la 

situació és la següent: 

• centres amb ISO 9000 ................ 45  
• centres amb la Q de plata ............49  
• centres amb la Q de oro .................8 

Catalunya:  

A Catalunya existeixen dos grans projectes que pretenen fomentar l’ús de la metodologia 

de gestió de la qualitat en els centres docents. Els dos segueixen una metodologia molt 

semblant. Consisteix en cursos i seminaris específics, en jornades d’intercanvi 

d’experiències i, sobretot, en l’agrupació dels centres en xarxes de treball, organitzades en 

quatre nivells, amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i compartir experiències, 

metodologies i noves eines de gestió i millora.  

Des del curs 1998-1999 el Departament d’Educació ha impulsat, mitjançant el Projecte de 

qualitat i millora contínua, experiències per a la millora de la gestió en els instituts 

d’educació secundària que imparteixen formació professional específica. En l’actualitat més 

de 80 centres formen part del projecte, amb prop d’una vintena certificats amb ISO 9001. 

I l’altre projecte és el que fa referència als centres que pertanyen a la Fundació Escola 

Cristiana de Catalunya. Una diferència important respecte l’anterior projecte és la 

incorporació en aquest cas d’escoles de primària i secundària. Formen part del projecte 

prop de 90 centres, amb 18 centres certificats. 
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4.2. Sistema de gestió de la qualitat com a model o rganitzatiu 

a l’educació 

Actualment, en un creixent ambient de competitivitat global caracteritzat per processos molt 

ràpids, canviants i d’innovació tecnològica i conceptual, la millora continuada per a 

l’excel·lència esdevé una estratègia i una actitud necessària per a tota organització, i els 

centres educatius no poden ser una excepció. 

En el context del món de la gestió d’organitzacions i entitats, el concepte qualitat ha 

evolucionat cap a una concepció global que afecta a tot tipus d’organitzacions (empreses 

industrials, productores de bens o serveis, organitzacions no lucratives, ...). La qualitat és el 

principi que inspira el model global de gestió que pretén la millora continuada de 

l’organització, i ha d’esdevenir un sistema de treball per a la presa de decisions, fonamentat 

en la realitat de cada escola. 

Però que s’entén per qualitat a l’ensenyament, educació de qualitat, escola de qualitat, ... 

Primer és necessari definir que vol dir qualitat en l’àmbit organitzatiu: 

Qualitat és el grau en que un conjunt de característiques d’un producte o servei 

satisfà les necessitats dels clients i, per tant, fa satisfactori el producte. 

ISO 9001:2000 

I concretant el terme en el camp de l’educació es poden trobar les següents definicions: 

Educació de qualitat és aquella que assegura a tots els joves l’adquisició dels 

coneixements, capacitats i actituds necessàries com a preparació de la vida 

adulta. 

OCDE, 1995 

La qualitat total en l’educació és un procés que suposa incidir en els següents 

punts: complir i superar les expectatives del client, millora continuada, compartir 

responsabilitats amb tot l’equip de col·laboradors i reduir els errors i repeticions 

per no haver fet bé les coses. 

Franklin P. Schargel [4] 

A diferencia d’altres sectors, el servei educatiu té unes característiques pròpies que el fan 

especial. Cal destacar les següents característiques de qualitat d’un servei educatiu: 
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- Intangibilitat:  el servei en si és intangible. Definir els seus requisits és més 

complex. El resultat no pot ser previst, mesurat i verificat igual que en el cas de 

productes. 

- Heterogeneïtat:  els resultats de la prestació d’un servei educatiu poden ser 

molt variables en funció de qui el dóna i qui el rep. La percepció de la qualitat 

del servei és subjectiva, depèn de la persona que ofereix el servei, del client i 

del dia en què es porta a terme. En els serveis la qualitat va més enllà del 

compliment d’unes especificacions, hi ha d’altres paràmetres que influeixen, 

com per exemple, el lloc i la forma de la prestació del servei, les expectatives 

del client, la comunicació... 

- Inseparabilitat de l’elaboració i consum:  la producció es realitza al mateix 

temps que es consumeix. La producció-consum simultània fa que no es pugui 

aplicar un control de qualitat en un procés. 

- L’educació és un bé de mèrit:  un bé necessari encara que l’usuari no 

sempre ho percep així, per això a certes etapes es parla d’ensenyament 

obligatori. Aquest fet té una implicació fonamental: el servei educatiu té unes 

característiques que no sempre l’usuari demana i, a més, l’usuari demana 

característiques del servei educatiu que no sempre suposen una major qualitat. 

Un sistema de gestió per al sistema educatiu, ha d’orientar el centre docent cap a 

l’adequada satisfacció de les necessitats educatives de l’alumnat, les famílies i l’entorn 

social i econòmic, la participació i la implicació de l’equip humà del centre i la millora dels 

resultats. 

Aquest model de gestió s’ha de plantejar com una eina de millora dels centres educatius, 

dotant-los d’una nova metodologia de fer la feina. Aquest sistema ha de permetre posar-hi 

les bases per tal de poder dur a terme la millora contínua de l’organització, per a donar 

resposta a la societat de la seva responsabilitat. 

A continuació es defineixen els 8 principis de qualitat, aplicats a l’educació [5] : 
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1. Lideratge  

És imprescindible per a la gestió d’un sistema de qualitat comptar amb el compromís de la 

direcció. I cal que sàpiga transmetre el seu lideratge a la resta de l’organització a partir dels 

següents punts: 

- La definició d’objectius. 

- Una planificació adequada. 

- Una bona comunicació. 

En l’àmbit de l’educació, degut a la seva història concreta i per evitar males interpretacions, 

cal no confondre lideratge amb imposició. La qualitat entén com a lideratge la capacitat de 

comprometre’s, de prendre decisions, engrescar tot l’equip, saber prioritzar, ... 

2. Orientació al client  

En qualitat s’empra el terme client per a referir-se a totes aquelles persones, empreses o 

institucions que es beneficien directament de les activitats de l’organització. És necessari 

identificar els clients, conèixer les necessitats i expectatives, tant dels clients actuals com 

dels potencials i avaluar la seva satisfacció per a identificar oportunitats de millora. Segons 

la definició que s’ha donat de client, a la taula 4.1 es poden identificar el clients en l’àmbit 

educatiu segons el servei que perceben. 

 

Client Servei que percep 

Alumnes Educació 

Famílies Educació per als fills 

Empreses Alumnes formats 

Universitats Alumnes formats 

Societat Individus capacitats i formats 

Taula 4.1  Identificació dels clients en l’àmbit educatiu 
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I cal tenir present el concepte de client intern. Dins de tota organització es duen a terme 

moltes activitats que s’acaben quan lliurem a algun company un producte, un informe, un 

llistat de dades, ... En el cas d’un centre docent igual, amb dos tipus de clients interns: 

a) El professorat: un professor formarà a un alumne en una sèrie de continguts que un 

altre professor pot necessitar en cursos posteriors per a desenvolupar la seva 

matèria. Per tant a les escoles tots el professors son clients interns d’altres segons 

els cursos i les matèries. 

b) El personal d’administració i servei 

3. Gestió per processos i fets 

La gestió per processos vol millorar l’eficiència de les escoles mitjançant: 

- La identificació dels processos i activitats que es realitzen en l’escola. 

- El mesurament d’aquests processos. 

- L’establiment de la figura del propietari del procés com a responsable que els 

objectius s’assoleixen. 

4. Desenvolupament i implicació de les persones 

La millora d’una activitat bàsicament es podrà aconseguir a partir de les aportacions i 

suggeriments de les persones que la desenvolupen. I ha d’incorporar: 

- Un lideratge i objectius clars. 

- Un valors compartits i un clima de confiança. 

- Delegació de la responsabilitat. 

- Existència d’oportunitats de creixement professional. 

Durant molt de temps els centres educatius han avançat i millorat amb moltes hores de 

persones que hi han col·laborat sense mirar quan de temps invertien. Els centres educatius 

no poden només dependre de la bona voluntat de les persones, sinó que s’ha de garantir 

una formació sòlida i constant, un creixement professional i un reconeixement de la feina. 

5. Desenvolupament d’aliances  

Una aliança consisteix a establir acords amb d’altres organitzacions, ja que si les dues 

parts hi surten guanyant, es genera valor per a tothom. 
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En la taula 4.2 queden resumides les aliances que pot establir un centre educatiu. 

Sector empresarial 

Coneixement de les necessitats laborals del teixit 

industrial. 

Llocs de treball perquè els alumnes facin 

pràctiques. 

Sector universitari 
Avenços científics i tècnics 

Millora de la formació d’accés dels alumnes 

Serveis assistencials i de salut 

Necessitats de formació de la població menys 

afavorida 

Col·laboració en la formació i inserció 

Formació de l’alumnat en termes de salut 

6. Aprenentatge, innovació i millora continuada  

En un entorn de canvi permanent, i els centres educatius no en poden restar al marge, tota 

organització ha de tenir una actitud receptiva a l’aprenentatge i a la millora continuada. Això 

vol dir: 

- La formació permanent de les persones. 

- El foment del pensament creatiu. 

- Comparació i aprenentatge respecte d’altres organitzacions. Aquest aprenentatge 

(anomenat benchmarking) és una font molt important d’idees i millores. 

 

7. Responsabilitat social 

És necessari en les organitzacions adoptar un enfocament ètic que superi les expectatives 

i la normativa de la comunitat en el seu conjunt. Un compromís social, cultural, 

mediambiental i una gestió basada en els valors de l’organització. D’aquesta manera 

l’organització augmenta la seva credibilitat. 

Taula 4.2  Aliances d’un centre educatiu 
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Això resulta clau en un servei com l’educatiu on s’estan formant persones. En la taula 4.3 

es poden observar els diferents aspectes on l’escola, com a part de l’entorn, té 

responsabilitat. 

 

8. Orientació a resultats 

Cal orientar els centres docents a l’obtenció d’uns resultats, per tal de satisfer les 

necessitats de tots els grups d’interès rellevants per a l’organització (professors, alumnes, 

famílies, societat, ...) 

Taula 4.3  Responsabilitat social de l’escola [5]  
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5. Descripció de l’organització 

5.1. Centres educatius Sagrada Família d’Urgell 

L’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell és una congregació de religioses que 

centren el seu camp d’actuació en l’educació i en el món sanitari i assistencial. La 

congregació va ser fundada en 1859 per la Mare Anna Maria i Janer, i està estesa per 

Catalunya, Espanya, Andorra, Sud-amèrica (Mèxic, Perú, Uruguai, Argentina, ...) i a la 

Guinea Equatorial. Per a la descripció del projecte centrarem la nostra atenció en la 

Província de Catalunya  que inclou totes les obres (centres educatius i assistencials) de 

Catalunya i Andorra. 

Dins de la Província de Catalunya, en l’àmbit educatiu, hi ha un total de 8 escoles esteses 

per tota la geografia (6 a Catalunya i 2 a Andorra) i dues llars d’infants. A la taula 5.1 es 

destaquen pel seu interès les següents dades (centres ordenats per orde alfabètic): 

CENTRE POBLACIÓ 
UNITATS  

DOCENTS 
ALUMNES PROFESSORAT 

Escola Mare 
Janer 

Santa 
Coloma 

Andorra 

Ed. Infantil 

Ed. Primària 

Ed. Secundària 

Cicles Formatius 

884 

 

87 

 

Escola Sagrada 
Família Avinyó 

Barcelona 

Catalunya 

Llar d’infants 

Ed. Infantil 

Ed. Primària 

239 

 

23 

 

Escola Sagrada 
Família El 
Masnou 

El Masnou 

Catalunya 

Ed. Infantil 

Ed. Primària 

Ed. Secundària 

USEE 

314 

 

35 
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Escola Sagrada 
Família Escaldes 

Escaldes 

Andorra 

Ed. Infantil 

Ed. Primària 

Ed. Secundària 

385 

 

39 

 

Escola Sagrada 
Família Lleida 

Lleida 

Catalunya 

Llar d’Infants 

Ed. Infantil 

Ed. Primària 

Ed. Secundària 

Batxillerat 

645 

 

45 

 

Escola Sagrada 
Família Sabadell 

Sabadell 

Catalunya 

Ed. Infantil 

Ed. Primària 

Ed. Secundària 

Batxillerat 

989 

 

65 

 

Escola Sagrada 
Família Sant 
Andreu 

Barcelona 

Catalunya 

Ed. Infantil 

Ed. Primària 

Ed. Secundària 

Batxillerat 

1175 

 

95 

 

Escola Sagrada 
Família 
Viladecans 

Viladecans 

Catalunya 

Ed. Infantil 

Ed. Primària 

Ed. Secundària 

USEE 

686 

 

55 

 

Llar d’infants 
Sagrada Família 
de Matadepera 

Matadepera 

Catalunya 

Llar d’infants 165 

 

25 

Llar d’infants 
Sagrada Família 
de Cervera 

Cervera 

Catalunya 

Llar d’infants 25 3 

Taula 5.1  Dades de les escoles Sagrada Família d’Urgell curs 2009/2010 
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5.2. Equip de gestió Sagrada Família 

Context de creació 

En els darrers s’ha intensificat una creixent complexitat pel que fa a la gestió dels centres, 

les comunitats i la Província. Aquesta nova realitat social exigeix un esforç de renovació, 

concretat en l’impuls per part del Govern provincial de l’equip de gestió Sagrada Família. 

Aquest equip està al servei del Govern provincial, obres i comunitats, i previ acord de la 

Superiora provincial, participa en la gestió de la Província. 

Missió: 

L’equip de gestió Sagrada Família és un equip de suport i gestió per als centres, escoles i 

residències.  

Un equip capaç de dinamitzar els diferents centres i coordinar les diferents activitats, 

promovent la col·laboració entre els centres i cercant línies comunes d’actuació. Vetllant 

perquè les seves activitats es desenvolupin d’acord amb els principis i valors del caràcter 

propi i segueixin un procés per la millora de la qualitat. 

Valors 

• Participar de la missió evangelitzadora de l’Institut de germanes de la Sagrada 

Família d’Urgell. 

• Treballar per crear un ambient que afavoreixi  la vivència cristiana i el testimoni dels 

cristians.  

• Promoure els valors  evangèlics que informen la concepció cristiana de l’home, de la 

vida i del món, segons el caràcter propi. 

• Crear un clima per poder expressar les pròpies opinions tot respectant les dels 

altres. 

• Treballar amb constància, tenacitat i il·lusió, per oferir un servei de qualitat. 

• Fomentar la relació senzilla i propera entre tots els qui formen l’equip de gestió i els 

centres. 
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SERVEIS DE L’EQUIP DE GESTIÓ  

 Economia: 

- Gestió econòmica 

- Pressupostos 

- Imputació de costos 

- Comptabilitat 

- Inventaris 

- Lloguers 

- Administració pública 

- Inversió i finançament 

- Gestió econòmica de fundacions 

 Compres: 

- Proveïdors (menjador, informàtica, material oficina) 

- Seguiment proveïdors 

 Jurídic:  

- Relacions laborals 

- Contractació serveis 

- Reglaments de Regim Interior 

- Administració pública 

- Informació i assessorament legal 

- Modificacions d’autorització d’obertures de centre 

- Procediments judicials 

- Fundacions 

 Assessoria tècnica: 

- Consultes d’aspecte tècnic 

 Gestió de personal:  

- Contractació de personal 

- Formació 
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 Organització:  

- Estructura 

- Funcionament 

- Qualitat i millora 

 Animació cristiana:  

- Relació entre centres 

- Materials 

- Comissions de pastoral 

 

5.3. Xarxa de coordinadors de qualitat 

Una de les tasques realitzades ha estat liderar i dinamitzar la xarxa de coordinadors de 

qualitat de les escoles Sagrada Família. La xarxa està formada pels coordinadors de 

qualitat dels centre Sagrada Família que estan implant un sistema de gestió de la qualitat, 

els directors d’aquest centres, el coordinador de qualitat de l’Equip de gestió i un consultor 

extern. 

La xarxa de coordinadors és reuneix entre 3 i 4 cops al curs, des del curs 2007/2008. En la 

taula 5.2 es poden observar les escoles que formen part de la xarxa i algunes dades 

d’interès. 

CENTRE 
ANY INICI PROJECTE 

QUALITAT 

CERTIFICACIÓ ISO 

9001:2000 o 9001:2008 

Sagrada Família Lleida 2001 2006 

Sagrada Família Sabadell 2002 2008 

Mare Janer, Santa Coloma 2005 2010 

Sagrada Família Escaldes 2005 2010 

Sagrada Família Avinyó 2006  

Equip de gestió 2006  
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Sagrada Família Viladecans 2007  

Llar d’Infants Matadepera 2008  

Sagrada Família Masnou 2009  

 A continuació es llista per cursos la feina que s’ha fet o treballat en aquesta xarxa: 

Curs 2007/2008: 

� Mapa comú de processos i desplegament processos operatius: 

Una de les primeres tasques que totes les escoles havien realitzat a l’iniciar el projecte de 

qualitat era l’elaboració del mapa de processos del centre. Partint de les diferents propostes 

que s’havien realitzat als centres és va treballar en un mapa comú per a les escoles. 

En l’Annex A.1.1 hi ha el mapa de processos, i en l’Annex A.1.2 el desplegament dels 

processos operatius. 

 

Curs 2008/2009: 

� Indicadors comuns: 

Es van consensuar un conjunt d’indicadors, així com el circuit de presa de decisions i de 

comunicació. Annex A.1.3. 

 

Taula 5.2  Centre Sagrada Família dins del projecte qualitat 
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6. El Quadre de Comandament Integral 

6.1. Què és i per a què serveix el Quadre de Comand ament 

Integral 

El mesurament és el primer pas per al control i la millora. Si no es pot mesurar alguna cosa 

no pot entendre’s. Si no s’entén no es pot controlar. Si no es pot controlar, no es pot 

millorar. 

H. James Harrington 

 

En un centre educatiu com a qualsevol organització, definir i comunicar l’estratègia 

esdevenen dos de les responsabilitats de l’equip directiu més importants, i a la vegada més 

complexes. Mesurar l’evolució de l’estratègia és indispensable per a vigilar la seva 

adequació a les necessitats del centre. 

En les escoles, o en la majoria d’elles, l’objectiu no és l’obtenció de beneficis econòmics, 

sinó oferir un servei. Un sistema de medició i control basat només en indicadors econòmics 

és inadequat per a una organització que pretén oferir un servei públic, tal i com defineix el 

Pacte Nacional per a l’Educació, firmat el 2006. 

El quadre de comandament integral és una tècnica de gestió i planificació creada per 

Robert S. Kaplan i David P. Norton que ha tingut una influència molt revolucionaria en la 

forma de gestionar les organitzacions modernes. 

En el número de Gener – Febrer de 1992 de la revista Harvard Business Review, el 

professor de la Universitat de Harvard Robert S. Kaplan i el consultor empresarial de 

Boston, David P. Norton van publicar un article titulat The Balanaced Scorecard (literalment 

vol dir l’anotador equilibrat), que concretava els anteriors treballs del professor Kaplan sobre 

la mesura del rendiment en les organitzacions i que ha estat traduït a la literatura hispànica, 

i en català, com a Quadre de Comandament Integral. 
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La norma UNE 66174 de novembre de 2003 Guia per a l’avaluació del sistema de gestió de 

la qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9004:2000 en l’apartat 3.8, proporciona la següent 

definició de quadre de comandament [6] : 

Eina de gestió que facilita la presa de decisions, i que recull un conjunt coherent 

d’indicadors que proporciona a l’alta direcció i a les funcions responsables, una visió 

comprensible del negoci o de la seva àrea de responsabilitat. La informació aportada pel 

Quadre de Comandament, permet enfocar i alinear els equips directius, les unitats de 

negoci, els recursos i els processos amb les estratègies de l’organització. 

El quadre de comandament integral o Balanced Scorecard (BSC) és una bona eina per a 

definir, comunicar i mesurar l’evolució de l’estratègia. Permet traduir la visió d’una 

organització en un conjunt de mesures d’actuació estratègica. Combina indicadors de 

diversa tipologia i aconsegueix un equilibri entre l’exercici a curt i a llarg termini de 

l’organització. Però no consisteix en un simple recull d’indicadors de l’organització, sinó de 

múltiples mesures que representa una sèrie d’objectius vinculats entre si. 

Els principis que Kaplan i Norton van traçar per enunciar aquest model de gestió són [7] : 

1. Traduir l’estratègia a termes operatius:  concretar l’estratègia en accions amb 

terminis, preveure revisions i l’ús de dades com a mesura de les activitats de 

l’empresa. 

2. Alinear l’organització amb l’estratègia:  donar a conèixer a tota l’organització 

l’estratègia, que la facin seva fins que el treball diari s’adapti a l’enfocament de 

l’estratègia. 

3. Fer que l’estratègia sigui el treball diari de toth om: aconseguir que tots els 

col·laboradors de l’organització se sentin més responsables, fins al punt de sentir-se 

amos de l’activitat que realitzen i actuar com a tals. 

4. Fer de l’estratègia un procés continu:  enfortir la coherència de l’organització al 

vincular la missió i els valors amb uns objectius, uns indicadors i tot un sistema més 

operatiu. 

5. Mobilitzar el canvi mitjançant el lideratge dels di rectius:  cal un lideratge per part 

de la direcció cap a un canvi de la cultura organitzativa. Per això, per descomptat, el 

canvi no serà possible sense un líders que l’impulsin. 

Cal destacar que tot aquest plantejament es duu a terme considerant l’organització des de 

4 punts de vista o perspectives. Aquestes són l’econòmica o financera, la dels clients, la 
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dels processos interns i la que fa referència a l’aprenentatge. Aquestes són les genèriques, 

però cada organització podrà adaptar segons les seves necessitats. 

L’objectiu final del quadre de comandament integral és la creació d’una organització de 

l’aprenentatge. I aquesta ha de permetre [8] : 

a. Clarificar i traduir la visió i l’estratègia. Cal partir d’una idea comuna de visió per 

a tota l’organització, i saber cap a on camina. Aquest és el primer treball, i 

indispensable, al desenvolupar el Quadre de Comandament Integral 

b. Comunicar i vincular els objectius i indicadors est ratègics. La comunicació i 

l’alineació mobilitza tots els individus perquè realitzin accions dirigides a aconseguir 

objectius organitzatius. Les relacions causa-efecte que es donen al construir el 

Quadre de Comandament Integral són bàsiques per al desenvolupament del 

pensament estratègic. 

c. Planificació i establiment dels objectius. Ha de permetre marcar els objectius a 

llarg termini a assolir, proporcionar els mecanismes necessaris per arribar a aquests 

objectius i establir fites a curt termini per als indicadors financers i no financers. 

d. Formació i feedback estratègic. Un cop el quadre de comandament integral està 

implantat i comença a funcionar, és quan comença a beneficiar-se l’organització del 

model de gestió. Permet dur a terme un procés de revisió i replantejament, a través 

de l’anàlisi dels indicadors, respecte a les fites marcades. 

A la figura 6.1, a la pàgina següent, es pot observar de forma esquemàtica com el Quadre 

de Comandament Integral vol crear l’estructura necessària per a l’acció estratègica, per a 

l’organització que aprèn. 
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El Quadre de Comandament Integral, com el seu nom indica, permet també tenir una visió 

global d’empresa des de diferents punts de vista. Com veuen els clients l’organització i que 

han de fer els seus membres perquè n’estiguin satisfets? En quins processos cal que 

l’organització sigui excel·lent perquè els clients valorin més l’organització? Com s’ha de 

capacitar el personal, millorar sistemes i infraestructures per aconseguit tot el que s’ha dit? 

Aquesta visió íntegra de l’organització permet fer un plantejament de futur realista i que 

impulsa a l’acció invertint avui en els processos que han de permetre obtenir els resultats a 

curt i mig termini. 

Els elements que componen el quadre de comandament integral conformen són els 

següents: 

- Perspectives:  dimensions estratègiques crítiques del centre. Normalment se’n 

defineixen quatre, però poden ser-ne més. 

Figura 6.1  El Quadre de Comandament Integral com una estructura o marc estratègic    per 

a l’acció [8] 
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- Objectius estratègics:  mostren allò que es vol aconseguir. És un fi desitjat, clau 

per al centre i per a dur a terme l’estratègia. La fixació d’objectius i la seva connexió 

per mitjà de relacions causa – efecte ens permet explicar l’estratègia. Recomanable, 

no més de quatre o cinc per perspectiva.  

- Indicadors: són el mitjà que existeix per a visualitzar si es compleixen o no els 

objectius estratègics. 

- Metes:  és el valor objectiu que es desitja obtenir per a un indicador en un període 

de temps determinat. Han de ser ambicioses però possibles. 

- Responsables: cada objectiu, indicador, iniciativa ha de tenir el seu responsable. 

Una persona que controla el compliment. Serà la persona encarregada d’establir 

l’equip que desenvoluparà la iniciativa a càrrec seu. 

- Iniciatives (o plans d’acció):  són les accions en què l’organització se centrarà per 

a la consecució dels objectius estratègics. 

 

6.2. Beneficis de l’aplicació del Quadre de Comanda ment   

Integral 

El desenvolupament i implicació del Quadre de Comandament Integral en les 

organitzacions aporta molts beneficis, entre els que cal destacar: 

• Proporciona una visió integral de l’organització en  diferents perspectives.  

• Permet conèixer la situació actual de l’empresa. Mitjançant el mesurament dels 

elements que es consideren clau per a la consecució de la nostra visió. 

• Permet mirar endavant de forma pro-activa.  

• Facilita l’alineació organitzativa i la prioritzaci ó estratègica.  

• El desenvolupament d’un mapa estratègic. L’establiment de les relacions causa 

– efecte permeten alinear tota l’organització per a la consecució dels objectius. 

• Proporciona la creació sostinguda de valor. Facilitant la visió a curt, mig i llarg 

termini 
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• Impulsa el creixement. A partir del plantejament sobre les expectatives dels 

clients, i com l’organització pot satisfer-les. 

• L’alineament organitzacional. Alinear tots els recursos de l’organització cap a la 

direcció estratègica a cada moment. 

• Dur l’estratègia fins les activitats diàries. El Quadre de Comandament Integral 

permet d’una manera estructurada i senzilla comunicar l’estratègia i traduir-la en 

elements clau de l’actuació diària. 

• Ens ajuda a afrontar el canvi.  

 

6.3. Les perspectives del Quadre de Comandament Int egral 

Cal considerar que l’èxit d’una organització no depèn únicament de factors financers, sinó 

que també influeixen altres forces interrelacionades entre si i que hem d’identificar i 

observar per veure com influeixen en la creació de valor de l’organització. Aquests factors 

són del tipus clients, els treballadors i les seves capacitats, la tecnologia, els processos 

interns, ... 

Seguint la metodologia de Norton i Kaplan, cadascun d’aquests punts de vista s’anomenen 

perspectives. Tradicionalment s’han identificat quatre perspectives que engloben tots els 

factors que afecten en la creació de valor d’una organització. Aquestes perspectives són: 

- La perspectiva financera:  s’ocupa de recollir les mesures dels resultats econòmico-

financers que es produeixen amb un treball que es realitza en l’àmbit de les altres 

perspectives. 

Quins resultats econòmics cal aconseguir per a poder realitzar satisfactòriament el 

treball de les altres perspectives? 

 

- La perspectiva comercial:  està relacionada amb la gestió de la cartera dels clients de 

l’empresa i amb la proposta de valor que se’ls ofereix per a servir-los. 

Quina és la proposició de valor que cal presentar als nostres clients perquè la nostra 

organització pugui assolir els resultats que busquem? 
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- La perspectiva dels processos interns:  s’ocupa de les activitats o processos clau 

propis de cada companyia: si els fa d’una manera excel·lent sens dubte aportarà valor 

als seus clients. 

En quines activitats ha de ser excel·lent l’organització per a proporcionar als nostres 

clients la proposició de valor que s’ha proposat i així poder assolir els objectius? 

 

- La perspectiva d’aprenentatge i creixement: fa referència a les capacitats que 

convé aconseguir per a assolir el desenvolupament intern del futur de l’organització. És 

la perspectiva de les infraestructures, enteses com l’organització, les habilitats de les 

persones, els sistemes d’informació, les aliances i les associacions que convé realitzar 

per a assolir els resultats que pretenen en les altres perspectives. 

Què cal canviar de les infraestructures i del capital intel·lectual de l’organització per 

arribar a assolir els objectius dels processos interns? 

Poden existir més de quatre perspectives. El Quadre de Comandament Integral és una 

metodologia per a implantar l’estratègia a tota l’organització i per tant, cal adequar-se tant 

bé com sigui possible a la realitat específica de cada organització. 

La divisió en quatre perspectives indica la importància de tenir objectius estratègics en totes 

les dimensions claus del centre. D’aquesta manera es garanteix un model equilibrat. 

 

6.4. Aplicació i concreció del Quadre de Comandamen t 

Integral en el sistema educatiu 

En el cas de les organitzacions sense ànim de lucre la primera perspectiva a desenvolupar 

és la corresponent a la dels clients (usuaris), considerant com a tals aquells grups o sectors 

als quals està dirigida l’activitat de l’organització, mentre que els aspectes financers passen 

a convertir-se en un mitjà per a satisfer a aquests grups. 

L’èxit en les institucions educatives s’hauria de mesurar per quan eficient i eficaçment 

satisfà les necessitats dels seus usuaris (famílies i alumnes). En aquestes organitzacions, 

el Quadre de Comandament Integral a través de la perspectiva del client, proporciona la raó 

principal de la seva existència. 
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•••• La perspectiva del client s’identifica amb els alumnes i les famílies i les mesures 

d’actuació sobre ells. Per aconseguir-la cal definir la proposta de valor que ofereix el 

centre educatiu. Definir el conjunt d’aspectes educatius i no educatius que el 

diferencien d’altres centres i que cobreixen les expectatives dels clients. 

•••• La perspectiva dels processos identifica els processos en què  el centre haurà de 

ser excel·lent per a satisfer els objectius dels seus clients. 

•••• La perspectiva d’aprenentatge i creixement (persones) identifica els recursos que ha 

de potenciar per a crear una millora i un creixement a llarg termini. Quines millores 

en les competències del professorat o el personal d’administració i serveis, o en els 

processos tecnològics o en el clima de l’escola ha de millorar el centre. 

•••• La perspectiva econòmica cerca la bona gestió del pressupost disponible d’un 

centre educatiu, ja que resulta clau per a la millora del centre. Cal definir els 

objectius estratègics en relació a la perspectiva econòmica, que puguin servir de 

suport per al desenvolupament de les estratègies definides per als nostres clients, 

processos i persones. 
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7. Indicadors en el món educatiu 

7.1. Concepte d’indicador 

Un indicador es pot definir com una dada o un conjunt de dades que ajuden a mesurar 

objectivament l’evolució d’un procés o una activitat [9] . 

Un indicador és una manifestació observable d’un tret o característica d’una o més 

variables d’interès, susceptible d’avaluació, la qual proporciona informació quantitativa i/o 

qualitativa sobre l’esmentada característica. Un indicador així concebut permet estimar la 

magnitud o intensitat d’una variació i en conseqüència actuar de manera presumptiva o 

correctiva. 

És una magnitud utilitzada per a mesurar o comparar els resultats efectivament obtinguts, 

en la execució d’un projecte, programa o activitat. El resultat quantitatiu de comparar dos 

variables. 

En el context del Quadre de Comandament Integral, els indicadors s’usen per a mesurar, 

tot i que a vegades de forma indirecta i/o qualitativa, el nivell de compliment dels objectius, 

alhora que faciliten informació per a la adopció de decisions sobre les estratègies, 

iniciatives o activitats a aplicar. 

Característiques de l’indicador ideal: 

- Rellevància: ofereix informació necessària per a la presa de decisions. 

- Pertinença: adequat al que es vol mesurar. 

- Objectiu: es poden trobar evidències i és auditable. 

- Inequívoc: No admet interpretacions contraposades. 

- Accessible: cost raonable i fàcil de calcular. 

- Referir-se a processos importants o crítics 

- Representar fidelment l’objectiu a mesurar mitjançant una relació directa 

- Ser quantificables a través de dades numèriques o un valor de classificació 

- Ser rentables, superant el benefici del seu ús al cost de la seva obtenció 

- Poder definir l’evolució en el temps de l’objectiu de manera que siguin comparables 

en el temps. 

- Ser fiables per a donar confiança als usuaris de la seva validesa. 
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- Ser fàcils de mantenir i utilitzar. 

- No interferir amb altres indicadors sent compatibles amb ells 

- Permetre a la direcció conèixer la informació en temps real. 

Funcions: 

- Proveir informació vàlida i específica sobre el desenvolupament de la estratègia, 

dels processos i sobre els resultats obtinguts. 

- Aportar informació per detectar àrees de millora i establir plans conseqüents. 

- Aportar informació per valorar l’evolució històrica del funcionament del centre. 

- Proveir informació que permeti la comparació entre centres, base per a la posterior 

difusió de bones pràctiques. 

Es poden definir tres tipus d’indicadors segons el que és mesura: 

• Economia: 

L’establiment d’indicadors d’economia permet analitzar si el cost d’un servei o activitat és 

raonable, major o menor que l’any anterior, major o menor que un servei semblant de la 

nostra organització, ... 

• Eficàcia: 

Mesura del grau d’assoliment d’un objectiu. La definició d’aquest objectiu s’ha d’haver fer 

partint d’aspectes com els resultats d’anys anteriors, els recursos disponibles o l’evolució 

d’un servei. 

• Eficiència: 

La relació entre els serveis prestats i els recursos utilitzats. L’establiment d’aquest tipus 

d’indicadors ens pot ajudar a avaluar si el nostre procés està ben dimensionat o estem 

gastant més recursos del compte. 

I segons per a quin tipus d’anàlisi es volen utilitzar es pot diferenciar entre: 

• Indicadors de context: 

Relatius a l’entorn socioeconòmic del centre i a les característiques, actituds i expectatives 

de la població. 

• Indicadors de recursos: 

Relatius als recursos formals, materials i humans disponibles. 



QCl, una eina per a la millora i la qualitat en els centres educatius  Pàg. 39 

 

• Indicadors de control de procés: 

Relatius a l’organització i el funcionament del centre, principalment pel que fa a processos 

d’ensenyament – aprenentatge. 

• Indicadors de resultat: 

Relatius a l’assoliment d’objectius prefixats ja siguin acadèmics; d’obtenció de 

coneixements i competències; de satisfacció de l’alumnat, famílies, professorat o entorn 

social. 

 

7.2. Indicadors educatius 

Els primers sistemes moderns d’indicadors van sorgir al camp econòmic. Influïts i animats 

per l’èxit dels indicadors econòmics, es va ampliar el camp d’aplicació dels indicadors a 

altres àmbits socials, incloent-hi l’educatiu. A finals dels anys vuitanta, en països com els 

Estatus Units d’Amèrica van sorgir propostes d’indicadors internacionals de l’educació, 

promogudes per l’OCDE (Organització per a la Cooperació y el Desenvolupament 

Econòmic), que va impulsar el projecte Indicadors of Education Systems (INES). 

El projecte INES agrupa els indicadors d’educació en quatre categories [10] : 

� Indicadors de context: context social, econòmic i humà que diferencien els sistemes 

educatius dels diferent països. 

� Indicadors de recursos: per calcular l’esforç econòmic que realitza cada país en 

educació. 

� Indicadors d’escolarització i processos educatius: convé saber com són les 

interrelacions que es produeixen entre l’alumnat i el seu entorn escolar perquè 

condicionen els processos educatius. 

� Indicadors de resultats: aquells que permeten fer una valoració del procés 

d’ensenyament – aprenentatge, com per exemple el percentatge de graduats de 

secundària. 
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En l’àmbit internacional, l’estudi més conegut d’indicadors de resultats és el PISA 

(Programme for International Student Assesmnt). L’estudi obté els indicadors de rendiment 

de l’alumnat per esbrinar si l’escola li proporciona els estris necessaris per afrontar amb 

possibilitats d’èxit el seu futur laboral i ciutadà. Per això avalua la competència dels 

alumnes en comprensió lectora, matemàtiques i ciències de la naturalesa. En les probes 

realitzades al 2009 també es va avaluar l’ús de les tecnologies digitals i la capacitat lectora 

en formats electrònics. 

 

7.3. Indicadors i Quadre de Comandament Integral 

El Quadre de Comandament Integral format per un excessiu nombre d’indicadors pot fer 

confusa l’estratègia i produir una difusió dels esforços i recursos. S’aconsella no superar els 

set indicadors per estratègia, i com a màxim un total aproximat de 25 indicadors [11] . 

En el disseny d’indicadors i quadre de comandament podem trobar les següents fases: 

- Selecció de l’indicador 

- Denominació de l’indicador 

- Forma de càlcul i fonts d’informació 

- Modalitat de representació 

- Establiment de responsabilitats 

- Definició de límits i toleràncies 

En la selecció d’indicadors cal tenir present uns criteris de rendibilitat, ja que els recursos 

són sempre limitats. És necessari una sèrie de criteris per tal de prioritzar aquells indicadors 

més necessaris per a la presa de decisions: 

- Relació entre indicadors i acompliment d’objectius 

- Evolució dels factors crítics per a l’assoliment de l’estratègia 

- La situació dels processos a l’organització 

- El cost dels recursos necessaris per a l’establiment dels indicadors 

- La fiabilitat en el procés de càlcul dels indicadors 
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- La motivació del personal induït pels indicadors 

 

La denominació de l’indicador s’ha d’ajustar el més possible a la definició de l’objectiu de 

forma que no es presti a males interpretacions. Pel que fa a la forma de calcular l’indicador 

cal establir amb claredat quines són les fonts d’informació necessàries per al càlcul, així 

com quina és la periodicitat i la forma de presentar el resultat (valor absolut, percentatge, 

ràtio, ...). 

Convé definir clarament les responsabilitats en tot el procés de càlcul i anàlisi dels 

indicadors. Aquestes responsabilitats a definit són la captació d’informació, l’anàlisi dels 

efectes, l’explotació dels resultats i la comunicació de les conclusions a les persones 

pertinents. 

Els límits i toleràncies dels indicadors poden estar representats per màxims o mínims dels 

paràmetres a aconseguir, el seu valor nominal o la consecució successiva de valors en el 

temps. 

Establir una validació dels indicadors a fi de determinar si resulten útils i rentables, 

comparant la seva utilitat i el seu cost amb la consecució dels objectius que es pretenen 

assolir, mitjançant una enquesta que reculli l’opinió dels usuaris en la valoració dels 

següents indicadors: 

- Utilitat de l’indicador per a la presa de decisions 

- Vinculació inequívoca amb l’objectiu que es desitja millorar 

- Comptabilitat amb la resta d’indicadors 

- Utilitat amb respecte al cost de recollida de la informació i el seu desenvolupament 

- Fiabilitat de les dades en relació amb el temps 

- Claredat de la representació utilitzada 

- Adequació de la periodicitat establida 

- Senzillesa en l’obtenció de la informació 

- Aprofitament dels mitjans informàtics 

- Divulgació adequada dels resultats 
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Un indicador pot perdre la seva vigència quan a l’organització es defineixen nous objectius, 

si es modifiquen les circumstàncies i expectatives o si es canvien els responsables o els 

clients objectius. El sistema d’indicadors, així com el Quadre de Comandament Integral, 

s’ha de sotmetre a un procés de millora contínua, mantenint, modificant, suprimint o creant 

nous indicadors, seguint una metodologia semblant a la millora contínua dins l’organització i 

el cicle PDCA. 
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8. Planificació estratègica 

8.1. Pensament estratègic 

El pensament estratègic recorda el procés que els mestres o el professorat han de fer per a 

realitzar la seva tasca amb un grup d’alumnes. En primer lloc cal determinar els 

coneixements i actituds dels alumnes, desprès plantejar una fita en funció de la informació 

anterior. A continuació pensen en estratègies a desenvolupar per a que els alumnes 

assoleixin les fites preestablertes i quins recursos necessiten. Cal realitzar activitats que 

concretin les estratègies previstes, aplicar una avaluació contínua per determinar en quina 

mida avancem, que funciona i que no, quins són els dèficits, i amb tota aquesta informació 

replantejar les activitats. Les diferències més significatives són la dimensió, grup classe o 

centre educatiu, i l’àmbit temporal, curs acadèmic (curt termini) o tres o quatre cursos (mig 

termini). 

L’estratègia és la manera com una organització implanta la seva missió i visió, sobre la 

base de les necessitats dels grups d’interès més importants, amb el suport de les 

polítiques, els plans, els objectius i els processos rellevants. 

L’estratègia és un pas d’un procés continu lògic que mou a una organització d’una 

declaració de missió d’alt nivell al treball realitzat pels treballadors, en aquest cas el 

professorat i el personal d’administració i serveis. 

Pel que fa a la vinculació del pensament estratègic amb l’elaboració del Quadre de 

Comandament Integral, existeix una estreta relació. La seqüència que uneix la estratègia i 

el Quadre de Comandament Integral és pot observar en la Figura 8.1 a la pàgina següent. 

Per a l’elaboració del Quadre de Comandament Integral, la primera operació a realitzar és 

la d’un estudi rigorós de les circumstàncies internes i externes de l’organització, amb el fi de 

conèixer l’escenari, a curt i mig termini, en el que haurà de desenvolupar-se el Quadre de 

Comandament Integral. 

Missió – saber qui som 

Visió – saber a on volem arribar 

Política de qualitat – com hi arribarem 
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L’estratègia consisteix en organitzar i dotar a una organització de tots els recursos tècnics, 

materials, econòmics i humans per assolir amb la major eficàcia possible els objectius de 

l’organització; en el cas del projecte els objectius marcats pel conjunt de centres Sagrada 

Família. 

La planificació estratègica consistirà en el procés de reflexió necessari per elaborar de 

manera detallada i sistematitzada aquests objectius. Per avançar com a centre educatiu és 

necessari el pensament estratègic. Si es té clar quina és la raó de ser (missió) i a on es vol 

Figura 8.1  Confecció del Quadre de Comandament Integral [12] 
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arribar (visió), tot partint de la situació actual (DAFO) cal definir l’estratègia que marqui 

aquesta millora i permeti al centre educatiu assolir la visió. 

Tal i com es pot observar en la Figura 8.2, el procés de planificació estratègica té el seu 

inici en les formulacions de missió, valors i visió. I a partir d’aquí s’inicia el procés de 

definició de línies estratègiques amb els seus objectius estratègics, per assolir finalment 

uns resultats esperats en les quatre perspectives que defineixen el Quadre de 

Comandament Integral. 

 

 

 

Figura 8.2  Planificació estratègica [13] 
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8.2. Missió 

8.2.1. Concepte 

La missió és la raó de ser de l’organització. La definició de la missió ha de donar resposta a 

dos preguntes fonamentals: 

- Sabem qui som? 

- Sabem per a què existim? 

Com es defineix? 

Cal definir-la amb un enunciat breu, clar i precís de les raons que justifiquen l’existència de 

l’organització. Ha de donar resposta a les següents preguntes: 

- Per a que serveix l’escola? 

- Què ofereix? 

- Per a qui existeix? A qui serveix? 

- Com ho fa? Quins son els principis i valors que vol transmetre? 

Per a què serveix? 

- Dotar d’identitat pròpia el centre 

- Guia per a les actuacions del centre 

- Compartir amb l’equip humà del centre uns mateixos principis 

- Serveix de base per a formular l’estratègia 

- Orientar els objectius del centre cap a una mateixa direcció, i per tant, els 

recursos i esforços necessaris. 

 

8.2.2. La missió dels centres educatius Sagrada Fam ília d’Urgell 

Durant el curs 2007/2008, impulsat per l’Equip de gestió, en una reunió amb els titulars i 

directors es va decidir impulsar la definició d’una missió que tingués validesa per als 

diferents centres educatius. Prenent com a punt de partida la manera de fer i de ser de les 

escoles, ja definit en el Caràcter Propi, es va abordar la definició de la missió fins arribar al 

següent redactat: 

La nostra Escola promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció 

cristiana de l’home, de la vida i del món, per tal que arribin a ésser persones lliures, 
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responsables i solidàries en la transformació d’un món més just i fratern. Les seves notes 

distintives són una relació senzilla i propera, el tracte acollidor i sense distincions, la 

pedagogia fonamentada en l’amor, l’atenció personalitzada i l’ambient de llibertat i treball. 

 

8.3. Valors 

8.3.1. Concepte 

Els valors d’un centre educatiu són el conjunt de principis, ètics i de funcionament, que 

inspiren la presa de decisions i el treball quotidià a l’escola. Han de respondre a la 

pregunta: en què creiem? 

Com es defineixen?  

És necessari fer un esforç de sinceritat, i definir els valors essencials que té el centre, no 

aquells que es voldrien tenir. Un cop seleccionats els valors (no més de 5 o 6), cal definir-

los per tal que tot els membres de l’organització entenguin el mateix quan es parla d’un 

valor. 

Per a definir-los cal preguntar que significa aquest valor en el centre concret, i quines 

actituds o comportaments són d’esperar pels membres de la comunitat educativa. 

Per a què serveixen?  

- Generar una forma de fer coherent per part dels membres de la comunitat 

educativa. 

- Afavorir un compromís compartit per part de tots els membres del centre 

educatiu. 

- Com a base per a la presa de decisions. 

 

8.3.2. Els valors dels centres educatius Sagrada Fa mília d’Urgell 

En la nostra Escola com a centre cristià apostem per: 

- Crear un ambient que afavoreixi la vivència cristiana. 

- Promoure els valors evangèlics com l’acolliment, l’esperança, l’alegria i l’amor al 

treball, com a forma concreta de lliurament personal i de servei als altres. 
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- Afavorir la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels 

creients. 

- Aprofundir en la vivència comunitària i la celebració de la fe en un marc de respecte 

i llibertat. 

- Desenvolupar el treball intel·lectual amb una metodologia didàctica individualitzada, 

oberta i flexible. 

- Dotar als alumnes d’una capacitat crítica envers la societat en la que viuen. 

 

8.4. Visió 

8.4.1. Concepte 

La visió és la imatge de futur que es desitja per al centre educatiu. Ha de resumir el que 

l’escola pretén ser i aconseguir en els propers anys. Aquesta visió compartida per tots els 

membres és el que ha d’orientar i guiar el centre en les seves decisions estratègiques. La 

visió ha de donar resposta a dos gran plantejaments estratègics: 

- Què volem ser? 

- A on volem arribar? 

Com es defineix?  

Per a definir la visió d’un centre educatiu cal contestar les preguntes plantejades 

anteriorment. Un possible plantejament és a partir de les següents preguntes: 

- On vol arribar l’escola? 

o Posicionament 

o Resultats 

- Com vol veure’s 

o L’equip humà 

o L’alumnat 

o Les famílies 

o Patrons, organitzacions, col·laboradors. 

- Com veuen l’escola els altres? 

o Usuaris potencials (possibles alumnes i famílies) 

o Societat 

o Administracions locals 
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o Escoles de la zona 

- Quan vol arribar? 

o Mig termini (3 a 5 anys) 

o Llarg termini (més de 5 anys) 

Per a què serveix?  

Per a que tots els col·laboradors del centre educatiu coneguin quin és el camí i la direcció 

que segueix l’escola. 

- El seu paper principal és guiar i inspirar el futur 

- És el punt de partida de l’estratègia del centre educatiu 

- Ajuda a que tots els objectius del centre estiguin canalitzats cap a la mateixa 

direcció. 

- Ajuda a construir l’esperit de treball en equip. 

 

8.4.2. La visió dels centres educatius Sagrada Famí lia 

Esdevenir unes comunitats educatives compromeses en l’educació dels nostres alumnes, 

per tal d’arribar a ser centres de referència en: 

- La formació acadèmica de qualitat 

- La formació de persones compromeses amb la seva realitat, amb capacitat de servei i 

crítiques envers la societat en la que viuen. 

 

8.5. Anàlisis intern i extern 

8.5.1. Concepte 

Un cop definida la missió, la visió i els valors, el següent pas es realitzar un anàlisis (tant 

intern com extern) de l’organització. L’eina emprada per a tal fi és el DAFO. És tracta d’una 

eina eficaç que permet analitzar les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats 

de desenvolupament que té el centre. Ajudarà a establir clarament la situació real del 

centre. El nom de DAFO prové de: 

D: debilitats. Què caldria millorar del centre? 
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A: amenaces. Què hi ha a l’entorn del centre que pot afectar la bona marxa de  

l’escola, incrementar els riscos o reduir-ne l’èxit? 

 

F: fortaleses. Què es valora del centre? De què estan satisfets els diferents  

membres de la comunitat educativa? 

O: oportunitats. Què hi ha a l’entorn del centre que pot facilitar l’obtenció de  

bons resultats o esdevenir un avantatge? 

L’anàlisi DAFO permet determinar dos vessants de les organitzacions: 

- Les àrees clau de l’entorn (sobre les quals no és té control). En aquestes àrees 

poden sorgir amenaces i oportunitats. 

- D’altra banda, les àrees clau internes (sobre les quals si que és té control). En 

aquest cas detectarem les nostres debilitats i fortaleses. 

 

8.5.2. Anàlisis extern 

L’anàlisi extern té com a objectiu fonamental identificar i preveure l’evolució i els canvis de 

l’entorn, de les variables no controlades pel centre. S’analitzaran l’evolució i els canvis que 

influeixen en la tendència del sector a què pertanyen i condicionen la pròpia existència. 

Segons els efectes es poden distingir de dos tipus: 

• Amenaces: situacions desfavorables, actuals o futures, que provenen de l’entorn i 

que poden arribar a influir negativament en la permanència del centre. Cal 

desenvolupar estratègies a fi de minimitzar els danys potencials que les amenaces 

poden tenir sobre el funcionament i la supervivència de l’organització. 

• Oportunitats: aquells factors que resulten positius, favorables, explotables, que 

s’han de descobrir en l’entorn en que s’actua, i que permeten obtenir avantatges. 

Cal aprofitar-los en benefici del centre. 

 

8.5.3. Anàlisis intern 

Es refereix a aquells aspectes interns del centre que s’han de maximitzar (fortaleses) o 

minimitzar (debilitats) per a enfrontar els reptes que presenta l’ambient extern. Són 

variables controlables per a l’organització: 
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• Fortaleses: capacitats favorables que posseeix el centre en relació amb algun dels 

seus recursos, processos, habilitats, ... Han de ser mantingudes o consolidades. 

• Debilitats: són aquells factors que provoquen una posició desfavorable: recursos 

que manquen, habilitats que no es posseeixen, processos que no es desenvolupen 

positivament. Han de ser corregides o reduïdes. 

 

8.5.4. Anàlisis DAFO centres educatius Sagrada Famí lia 

1. Establir l’abast d’anàlisis del DAFO 

Per al correcte anàlisis dels centres Sagrada Família d’Urgell i el seu conjunt, es van 

realitzar dos tipus de DAFO diferents 

a) Equip de gestió Sagrada Família 

b) Xarxa centres Sagrada Família 

En el primer cas l’equip de treball va ser el format per l’Equip de gestió i amb la participació 

dels membres del Govern provincial. En el segon cas l’elaboració del DAFO es va treballar 

en una sèrie de reunions amb els Titulars i Directors amb la presència de l’equip de gestió. 

2. Identificar la situació de l’entorn (factors pos itius i/o negatius)  

Identificar aquells factors que afecten l’organització i que no són controlables per aquesta. 

S’han considerat les àrees següents: 

• Anàlisi de l’entorn pròxim: referida a l’estructura del sector educatiu. S’analitzaran 

els alumnes i famílies de l’entorn, altres centres, els proveïdors, avantatges per 

proximitats de recursos, ... 

• Influència de grups d’interès:  s’analitzaran com les decisions de determinats 

grups externs poden afectar el centre. Per exemple, les decisions de l’administració, 

els governs, les institucions públiques, els sindicats, els gremis, la comunitat. 

• L’entorn de forma àmplia: aspectes demogràfics, polítics, legislatius, 

socioculturals, econòmics, tecnològics. 

3. Identificar la situació interna (factors positiu s i/o negatius)  

Cal pensar en aquells aspectes que afecten al centre i aquest es capaç de controlar. 

Considerem les següents àrees: 
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• Anàlisi de recursos:  s’analitzarà la situació econòmica, els recursos humans, els 

sistemes d’informació, les instal·lacions, els coneixements d’algun aspecte tècnic, la 

imatge.  

• Anàlisi d’activitats: s’analitzaran els processos que té o hauria de tenir el centre. 

Les seves capacitats estratègiques, els processos educatius, ... 

• Anàlisi de serveis: també s’han d’analitzar els diferents serveis que ofereix el 

centre, com es troben respecte altres centres? 

4. Incloure cada factor on correspon  

Cal determinar si els factors de dins i fora de l’organització detectats en els punts 2 i 3 són 

positius o negatius.  

A les pàgines següents es poden observar els resultats de realitzar l’anàlisi DAFO. En la 

taula 8.1 es recull un resum del DAFO realitzat en l’Equip de gestió, i en la taula 8.2 el 

DAFO de la xarxa de centres Sagrada Família. 
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DAFO Equip de gestió: 

 

AMENACES OPORTUNITATS 
 

1. Falta de sistematització en la 

comunicació entre els centres i 

l’equip de gestió 

2. Dificultats plantejades per 

l’Administració pública 

3. Dificultat per fer entendre als 

centres la necessitat del treball de 

conjunt 

 

1. El treball fet fins ara permet pensar en 

noves aportacions per part de l’equip de 

gestió 

2. Cal construir els canals de comunicació i 

mitjançant les noves tecnologies 

s’aconseguiran molt eficaços. 

3. Interès dels centres per millorar en la 

gestió 

4. Directius i titulars  implicats i motivats en el 

projecte. 

DEBILITATS FORTALESES 
 

1. Competències del membres de 

l’equip de gestió poc definides 

2. Falta de sistematització de la 

comunicació 

3. Manca sentit d’equip 

4. No tenir ben definits els canals de 

comunicació amb els centres i 

definits els serveis 

 

1. Poc nombre de persones que formen 

l’equip. Facilitat en la comunicació i el 

clima laboral 

2. Els recursos humans de l’equip: membres 

especialitzats i identificats amb la missió 

3. Equip nou, facilitat d’adaptar-se a canvis 

nous 

4. Equip que disposa de força recursos 

Taula 8.1  DAFO Equip de gestió 
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DAFO xarxa de centres educatius Sagrada Família: 

 

 

 

Taula 8.2 DAFO Xarxa de centres Sagrada Família 

AMENACES OPORTUNITATS 
 

1. Dificultats en la matrícula 

2. Dificultats en trobar professorat 

3. Canvis legislatius del departament 

d’educació 

4. Situació actual de crisi. Augment 

d’impagats 

5. Competència amb altres centres 

6. Poca estabilitat en el personal de les 

llars d’infants 

 

1. Ús de noves tecnologies. A nivell docent i 

a nivell de gestió 

2. Equip de gestió 

3. Participació dels pares 

4. Col·laboració i aliances amb altres 

institucions educatives, empreses, 

administracions públiques, ... 

DEBILITATS FORTALESES 
 

1. Comunicació interna i externa 

2. Manca de recursos 

3. Excés de burocràcia 

4. Falta de formació 

5. Falta de direcció professionalitzada 

6. Falta d’innovació pedagògica 

7. Falta d’equipament informàtic i 

tecnològic 

 

1. Implantació del sistema de gestió de la 

qualitat. Alguns centres ja certificats amb 

la ISO 9001:2000 

2. El treball de conjunt que ja s’està 

realitzant de: 

2.1. Titulars i directors 

2.2 Comissions de pastoral 

2.3 Coordinadors de qualitat 

3. Oferta educativa integral (centres amb 

educació primària i educació secundària) 

4. Bona concreció de la missió en projectes 

de pastoral 



QCl, una eina per a la millora i la qualitat en els centres educatius  Pàg. 55 

 

8.6. Anàlisis CAME 

8.6.1. Concepte 

L’anàlisi DAFO és un dels primers passos de la planificació estratègica. La informació 

obtinguda no és definitiva, no és un fi en si mateixa. Aquesta informació és el punt de 

partida que inspirarà les decisions i les eleccions estratègiques posteriors. Desprès de la 

reflexió del DAFO, cal analitzar les estratègies possibles per a: 

Corregir les Debilitats 

Afrontar les Amenaces 

Mantenir les Forces 

Explotar les Oportunitats 

Per això s’utilitza l’anàlisi CAME. Amb aquesta matriu es podran identificar un conjunt de 

possibles estratègies derivades del previ DAFO. No pretén definir quina estratègia és millor 

per a un centre educatiu, sinó comparar estratègies viables. 

1. Interrelacionar els resultats de l’anàlisi interna i de l’externa del centre. S’ha de partir 

del resultat del DAFO, és a dir de la identificació de punts forts i febles del centre i 

de les amenaces i oportunitats de l’entorn del centre fetes prèviament. 

2. Utilitzar un taula de doble entrada semblant a la de la figura 8.3. S’encreuen les 

valoracions de les fortaleses i debilitats d’un centre educatiu amb les valoracions de 

les oportunitats i amenaces que pot plantejar l’entorn. 

ANÁLISI CAME AMENACES (contrarestar) OPORTUNITATS (aprofitar) 

PUNTS FORTS A1 A2 A3 A4 A5 Am O1 O2 O3 O4 O5 On 

F1                         

Fi                         

PUNTS FELBES                         

D1                         

Dj             

Figura 8.3  Matriu d’anàlisi CAME 
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D’aquesta manera podem dur a terme 4 tipus diferents d’estratègies. Aquestes es 

classifiquen en preventives, de creixement, d’atenció preferent i de millora, tal i com es pot 

veure a la figura 8.4. 

 

Estratègies preventives: El centre utilitza els recursos i les capacitats (fortaleses) que té 

per a prevenir les amenaces. El centre està preparat per prevenir. Es tracta d’avançar-se a 

les amenaces mitjançant els aspectes positius actuals. 

Estratègies de creixement: El centre utilitza els recursos i les capacitats que té per a 

aprofitar les oportunitats. Representen la posició òptima per al centre. Es tracta de 

potenciar els aspectes positius ja presents: estratègies de qualitat, o d’augmentar els 

serveis. 

Estratègies de millora:  El centre compensarà i neutralitzarà les mancances per aprofitar 

les oportunitats però sense la preparació adequada per aprofitar-les. Es tracta 

d’incrementar les forces aprofitant les oportunitats. 

Figura 8.4  Anàlisi CAME i tipus d’estratègia 

MATRIU 

CAME 
AMENACES OPORTUNITATS 

Estratègies preventives Estratègies de creixement 

F
O

R
T

A
LE

S
E

S
 

La meva fortalesa F1, F2, …, Fi en 

quina mesura pot contrarestar 

l'amenaça A1, A2, …, An? 

La meva fortalesa F1, F2, …, Fi en 

quina mesura pot aprofitar-se de 

l'oportunitat O1, O2, …, On? 

Estratègies d'atenció preferent Estratègies de mill ora 

D
E

B
IL

IT
A

T
S

 

Si puc capgirar la meva debilitat D1, 

D2, …, Di en quina mesura pot 

contrarestar l'amenaça A1, A2, …, An? 

Si puc capgirar la meva debilitat 

D1, D2, …, Di en quina mesura 

puc aprofitar l'oportunitat O1, O2, 

…, On? 
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Estratègies d’atenció preferent: El centre s’enfronta a amenaces externes sense les 

fortaleses internes per defensar-se. Es tracta d’una situació d’urgència. 

 

8.6.2. Anàlisis CAME dels centres educatius Sagrada  Família 

Estratègies de creixement, taula 8.3 

- Mantenir les forces 

- Explotar les oportunitats 

  FORTALESES 

  

1. Implantació del sistema de gestió de la 
qualitat. Alguns centres ja certificats amb la ISO 
9001:2000 

  2. El treball de conjunt que ja s’està realitzant de: 

       2.1. Titulars i directors 

       2.2 Comissions de pastoral 

       2.3 Coordinadors de qualitat 

  
3. Oferta educativa integral (centres amb 
educació primària i educació secundària) 

  
4. Bona concreció de la missió en projectes de 
pastoral 

1. Ús de noves tecnologies. A nivell 

docent i a nivell de gestió 
Ús TIC (plataformes digitals) per reforçar i 

potenciar el treball de conjunt 

2. Equip de gestió Establir aliances 

3. Participació dels pares Potenciar el treball en xarxa 

O
P

O
R

T
U

N
IT

A
T

S
 

4. Col·laboració i aliances amb altres 

institucions educatives, empreses, 

administracions públiques, ...  
 

 

Taula 8.3  Estratègies de creixement 
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Estratègies preventives, taula 8.4 

- Afrontar les amenaces 

- Mantenir les forces 

  FORTALESES 

  

1. Implantació del sistema de gestió de la 

qualitat. Alguns centres ja certificats amb la 

ISO 9001:2000 

  

2. El treball de conjunt que ja s’està realitzant 

de: 

       2.1. Titulars i directors 

       2.2 Comissions de pastoral 

       2.3 Coordinadors de qualitat 

  

3. Oferta educativa integral (centres amb 

educació primària i educació secundària) 

  

4. Bona concreció de la missió en projectes 

de pastoral 

 

1.      Dificultats en la matricula  

 
2.      Dificultats en trobar 

professorat  

 
3.      Canvis legislatius del 

departament d’educació  Campanya de marketing 

4.      Situació actual de crisi. 

Augment d’impagats 
 Mantenir i/o augmentar el nivell de 

matrícula 

5.      Competència amb altres 

centres   

A
M

E
N

A
C

E
S

 

6.     Poca estabilitat en el personal 

de les llars d’infants   

Taula 8.4  Estratègies preventives 
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Estratègies de millora, taula 8.5 

- Corregir les debilitats 

- Explotar les oportunitats 

 

  DEBILITATS 

  1.      Comunicació interna i externa 

  2.      Recursos 

  3.      Excés de burocràcia 

  4.      Falta de formació 

  

5.     Falta de direcció 

professionalitzada 

  6.      Falta d’innovació pedagògica 

  

7.    Falta d’equipament informàtic i 

tecnològic 

1. Ús de noves tecnologies. A nivell docent i a 

nivell de gestió 
Desenvolupar noves línies 

d'innovació 

2. Equip de gestió 

3. Participació dels pares 

Ús TIC (plataforma digital) per a 

millorar comunicació interna i 

externa 

O
P

O
R

T
U

N
IT

A
T

S
 

4. Col·laboració i aliances amb altres 

institucions educatives, empreses, 

administracions públiques, ... 

Potenciar la formació 

 

 

 

 

 

Taula 8.5  Estratègies de millora 
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Estratègies d’atenció preferent, taula 8.6 

- Corregir les debilitats 

- Afrontar les amenaces 

 

  DEBILITATS 

  1.      Comunicació interna i externa 

  2.      Recursos 

  3.      Excés de burocràcia 

  4.      Falta de formació 

  5.      Falta de direcció professionalitzada 

  6.      Falta d’innovació pedagògica 

  

7.    Falta d’equipament informàtic i 

tecnològic 

1.      Dificultats en la matricula  

2.      Dificultats en trobar professorat  

3.      Canvis legislatius del departament 

d’educació Millorar la gestió del pressupost 

4.      Situació actual de crisi. Augment 

d’impagats Buscar recursos / fonts de finançament 

5.      Competència amb altres centres   

A
M

E
N

A
C

E
S

 

6.     Poca estabilitat en el personal de 

les llars d’infants   

 

Taula 8.6  Estratègies d’atenció preferent 
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8.7. Factors crítics d’èxit 

8.7.1. Concepte 

Aquesta tècnica serveix per a decidir els pocs factors realment crítics i necessaris que un 

centre educatiu necessita per a tenir èxit. La definició dels factors crítics d’èxit (a partir d’ara 

FCE) serveix com a mecanisme de priorització i selecció de línies estratègiques. Els FCE 

són les poques coses clau que el centre ha de fer bé per assolir l’èxit. 

Tots els FCE han d’estar recollits d’una manera o d’una altra en els objectius estratègics de 

l’organització, perquè una vegada que es té el control sobre aquests i s’aconsegueixen 

nivells satisfactoris, tot el centre en el seu conjunt haurà aconseguit l’èxit esperat. 

Els FCE serveixen per a: 

- Seleccionar les línies estratègiques del centre educatiu identificades després de la 

realització de l’anàlisi DAFO. 

- Prioritzar les àrees de millora més convenients per al centre. 

- Orientar les iniciatives triades per a desenvolupar les estratègies. 

- Inspirar qualsevol decisió presa dins d’un centre educatiu. 

Característiques: 

- Reflecteixen les preferències respecte a les variables clau d’un centre en un 

determinat moment. 

- Estan influenciats pel context o l’entorn econòmic, sociopolític, cultural, accés a 

recursos, ... 

- Estan relacionats amb el concepte d’èxit dels qui el dissenyen. 

- Estan relacionats amb la supervivència reeixida de l’entitat a què es refereixen. 

Elements crucials per a l’èxit d’un centre educatiu. 

- L’èxit de les estratègies d’organització, els plans, els objectius, els esforços i les 

accions estratègiques giren entorn a la seva concreció. 

- Un pla o un procés es considera important per a un centre quan afecta els seus 

FCE. 

- Es relacionen directament amb les debilitats, oportunitats, fortaleses i amenaces 

que té un centre. 
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Metodologia: 

- Pluja d’idees sobre els FCE 

- Selecció dels verdaderament rellevants. Pot haver-hi molts factors que 

contribueixen a l’èxit, però no són crítics. Cal aconseguir identificar els 

verdaderament crítics. 

8.7.2. Factors crítics d’èxit dels centres educatiu s Sagrada Família d’Urgell 
1. Bons resultats amb els alumnes (acadèmics / inserció laboral). 

2. Procés educatiu (aprenentatge – desenvolupament) eficaç i eficient. 

3. Satisfacció del personal. 

4. Recursos òptims per a desenvolupar l’oferta educativa (plantilla, instal·lacions, 

econòmics). 

5. Bon clima escolar. 

6. Satisfacció de les famílies i els alumnes 

7. El treball pastoral als centres. 
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9. Els objectius estratègics 

9.1. Concepte 

Els objectius estratègics són l’expressió d’allò que el centre educatiu espera i vol 

aconseguir durant el període de temps que és operativa la formulació del Quadre de 

Comandament Integral. Resulten claus per al centre i per a la consecució de la seva visió. 

En general defineixen una fi a arribar en un període de planificació, però sense incloure 

dates ni quantificació. 

Els objectius estratègics s’emmarquen dintre de cadascuna de les perspectives, de manera 

que el plantejament d’objectius afecta a la globalitat del centre. 

 

9.2. Els objectius estratègics dels centres educati us Sagrada 

Família 

En la taula 9.1 es poden observar els objectius de les perspectives d’aprenentatge i 

desenvolupament i de clients formulats. 

APRENENTATGE I 

DESENVOLUPAMENT 
CLIENTS 

� Formar en habilitats directives. 

� Establir aliances amb institucions 

educatives, administracions públiques i 

empreses. 

� Desenvolupar les competències del 

professorat. 

� Fomentar el treball en equip mitjançant l’ús 

de les TIC. 

� Augmentar la inserció acadèmica i 

professional de l’alumnat. 

� Mantenir i/o augmentar la 

matrícula i l’oferta formativa. 

� Satisfer les necessitats dels 

alumnes i les famílies. 

� Millorar la imatge dels centres 

Sagrada Família (mitjançant 

campanya marketing). 

Taula 9.1 Objectius estratègics de les perspectives d’aprenentatge i 

desenvolupament i de clients 
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I en la taula 9.2 estan llistats els objectius estratègics de les perspectives dels recursos i 

dels processos interns. 

 

 

Taula 9.1 Objectius estratègics de les perspectives dels recursos i el processos interns 

RECURSOS PROCESSOS INTERNS 

 

� Buscar línies alternatives de finançament. 

� Ampliar les activitats extra-escolars com a 

font d’ingrés. 

� Millorar la distribució dels pressupost. 

� Millorar i controlar el manteniment de les 

instal·lacions. 

 

� Desenvolupar projectes 

d’innovació de centre. 

� Definir el pla de comunicació. 

� Desenvolupar i aplicar el projecte 

de qualitat. 

� Augmentar l’ús de les TIC en 

l’àmbit educatiu: 

o Integrar les TIC en el 

treball dels alumnes a casa 

i a l’escola 

o Generar recursos TIC 

� Sistematitzar l’ús de les TIC en la 

gestió 
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10. Els indicadors estratègics 

10.1. Concepte 

A continuació de la definició dels objectius estratègics, el següent pas resulta la definició 

dels indicadors. Aquests estan directament vinculats als objectius estratègics i serviran per 

a mesurar l’abast de cadascun d’ells. 

S’anomenen indicadors estratègics als mitjans o instruments de mesura (estàndards, ràtios, 

regles de càlcul, ...) que permetran calcular si s’assoleixen i en quina mesura els objectius 

proposats, i per tant sestà duent a terme l’estratègia del centre. Permetran establir relacions 

entre els resultats esperats (fites) i els objectius en cadascuna de les perspectives i 

comunicar dits resultats a les persones interessades en l’organització. 

En general existeixen dos tipus d’indicadors. Inductors , que mesuren les accions que es 

realitzen per a aconseguir els objectius; i de resultat , que mesuren el grau d’obtenció de 

resultats. Un bon Quadre de Comandament Integral ha de combinar indicadors de resultat 

amb indicadors d’actuació. 

Els indicadors de resultats, sense els inductors de l’actuació, no comuniquen la forma com 

cal aconseguir els resultats. Tampoc proporcionen una indicació puntual de si l’estratègia 

es duu amb èxit; per contra, els inductors de l’actuació, sense mesura dels resultats, poden 

fer que s’aconsegueixin unes millores operatives a curt termini, però no aconseguiran posar 

de relleu si aquests avenços dels processos operatius han anat transformant l’escola, 

augmentant la satisfacció dels usuaris, millorant els resultats, ... 

Les pautes per al desenvolupament i nominació dels indicadors són: 

- Els indicadors han de ser clars, sense ambigüitats. 

- Han de mantenir un estàndard de nom i mesurament en tota l’empresa 

- Els indicadors definits han de cobrir la totalitat de les àrees del negoci incloses en 

l’estratègia plantejada. 

- Han d’estar connectats clarament i lògicament entre si, de manera que efectivament 

descriguin el nostre negoci. 

- El manteniment dels indicadors ha de ser una tasca senzilla. 
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10.2. Els indicadors estratègics dels centres educa tius 

Sagrada Família 

10.2.1. Perspectiva dels clients 

Augmentar la inserció acadèmica i professional de l ’alumnat.  

I1-C: Alumnes del centre que es matriculen en ensenyaments post-obligatoris. 

I2-C: Alumnes que troben treball en finalitzar els estudis. 

Mantenir i/o augmentar la matrícula i l’oferta form ativa  

I3-C: Percentatge de places cobertes 

I4-C: Nombre de pre-inscripcions 

Satisfer les necessitats dels alumnes i les famílie s 

I5-C: Grau de satisfacció dels alumnes. 

I6-C: Grau de satisfacció de les famílies. 

Millorar la imatge del centre (impulsar les estratè gies de marketing)  

I7-C: nº d’aparicions positives en mitjans de comunicació. 

 

10.2.2. Perspectiva dels processos interns 

Desenvolupar projectes d’innovació  

I8-PI: Nombre de projectes desenvolupats amb èxit. 

I9-PI: nº d’iniciatives proposades. 

I10-PI: Nombre de programes innovació i persones del centre implicades 

Desenvolupar i aplicar el projecte de qualitat 

I11-PI: Grau d’extensió del sistema de gestió de la qualitat. 

I12-PI: Participació de les persones del centre en el sistema de gestió de la qualitat. 

Definir el pla de comunicació  

I13-PI: nº entrades professorat a la intranet  

I14-PI: nº entrades famílies a la intranet 

I15-PI: Grau de satisfacció comunicació interna 
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Augmentar ús de les TIC  

I16-PI: Percentatge d’hores curriculars que es desenvolupa amb la integració de les TIC 

I17-PI: Visites a la intranet per curs escolar 

 

10.2.3. Perspectiva d’aprenentatge i desenvolupamen t 

Formació en habilitats directives 

I18-AD: Formació del personal 

Establir aliances 

I19-AD: Impacte de les aliances 

Desenvolupar les competències del professorat 

I20-AD: Formació del personal 

Fomentar el treball en equip: 

I21-AD: Grau de satisfacció de personal respecte el seu equip de treball. 

 

10.2.4. Perspectiva dels recursos 

Buscar línies alternatives de finançament  

I22-R: Recursos obtinguts mitjançant convocatòries públiques. 

Ampliar les activitats extraescolars com a font d’i ngrés  

I23-R: Alumnes matriculats en activitats extraescolars respecte el total d’alumnes 

matriculats al centre. 

Millorar la distribució del pressupost 

I24-R: Cost plaça escolar per etapa 

I25-R: Inversió / alumne 

Les fitxes desenvolupades de tots els indicadors es troben a l’Annex B. 
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11. El mapa estratègic 

11.1. Concepte 

El mapa estratègic és, sens dubte, un dels elements més sorprenents dins de la 

metodologia del Quadre de Comandament Integral. El mapa estratègic és el conjunt 

d’objectius estratègics ordenats en les quatre perspectives, connectats per mitjà de les 

relacions causa i efecte entre objectius que mesuraran l’èxit que té l’organització en el seu 

procés d’implantació de l’estratègia. 

Un bon mapa estratègic està format per uns pocs objectius estratègics i unes relacions 

causa – efecte molt clares, de manera que permet comunicar de manera visual i ràpida 

l’estratègia per a l’assoliment de l’èxit. 

En aquesta etapa de desenvolupament del Quadre de Comandament Integral és on es 

posa de relleu la importància de les relacions Causa – Efecte. En el Mapa Estratègic es pot 

corroborar gràficament com els objectius desenvolupats en la perspectiva d’Aprenentatge i 

Creixement són els fonaments per a la seva construcció, i per tant, per a l’assoliment de la 

resta dels objectius plantejats en les altres perspectives. 

Les relacions Causa – Efecte fan referència a la representació de les conseqüències, o 

resultats, que obtindrem per la contribució de diversos fets que els motiven. Aquest conjunt 

de relacions es desenvolupa en les quatre perspectives del Quadre de Comandament 

Integral, on cada objectiu s’enllaça per a format cadenes que expressen aquestes 

relacions, mostrant l’estratègia a seguir per l’organització com un tot continu i 

interrelacionat. 

El mapa estratègic abasta totes les perspectives. La seva construcció ha de fer que la 

seqüència de les relacions causa i efecte sigui clara; d’aquesta forma el mapa estratègic 

ens permetrà estudiar els processos de l’organització i recollir informació. 

El mapa estratègic és la representació sintètica i/o gràfica del pla estratègic que ajuda a 

visualitzar i comunicar de forma simple les prioritats estratègiques del centre educatiu, i la 

cadena de creació de valor, facilitant-ne la comprensió i la seva execució. 
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11.2. Mapa estratègic centres educatius Sagrada Fam ília 

El mapa estratègic per als centres Sagrada Família és el corresponent a la figura 11.1. 

 

Figura 11.1 Mapa estratègic centres Sagrada Família 
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12. Implantació del Quadre de Comandament 

Integral 

12.1. Valoració i selecció de les alternatives 

Un cop ja definit el Quadre de Comandament Integral, es realitza un estudi d’aquelles 

solucions del mercat que es poden adequar a les necessitats i a la realitat per a la 

implantació en els centres educatius. 

 

12.1.1. Alternatives 

Qualiteasy_CMI EDU: 

L’empresa Qualiteasy, així com la seva aplicació a nivell educatiu, és coneguda dins del 

col·lectiu d’escoles Sagrada Família d’Urgell. És una de les primeres aplicacions per 

gestionar la qualitat que s’utilitzaren en el projecte. Algunes de les escoles és l’eina que 

empren per a la gestió documental i d’incidències. 

Aquesta aplicació presenta una solució que permet gestionar els indicadors d’un centre 

educatiu, i s’integra com un mòdul més en el Qualiteasy EDU, o es pot adquirir com a 

solució independent. A la taula 12.1 es destaquen els principals punts forts i punts febles. 

Punts forts Punts febles 

- Empresa solvent, amb experiència en el 

sector educatiu. 

- Extern a cada un dels centres educatius. 

Permet consolidar i comparar les dades 

generades a cada escola. 

- Cost elevat. 

- És una aplicació sobre-dimensionada per 

al sector educatiu. 

- Aplicació amb una corba d’aprenentatge 

inicial molt elevada. 

Taula 12.1 Punts forts i punts febles de Qualiteasy_CMI EDU 
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ISOTOOLS, Balanced Scorecard: 

Aplicació que permet fer i informatitzar tot el procés de planificació estratègica, amb la 

definició de la missió, visió i valors. Fins definir el mapa estratègic i el quadre d’indicadors, 

associant a aquest possibles plans o accions per assolir-los. A la taula 12.2 es destaquen 

els principals punts forts i punts febles d’aquesta aplicació. 

 

Punts forts Punts febles 

- Solució d’ús molt intuïtiva, i uns resultats 

molt visuals. 

 

- Cost elevat. 

- Empresa desconeguda en el col·lectiu. 

- Aplicació rígida i poc parametritzable. 

- Aplicació sobre-dimensionada per a un 

centre educatiu. 

 

Aplicació pròpia mitjançant un full de càlcul: 

Aquesta solució consisteix en dissenyar un full de càlcul que reculli la definició d’indicadors, 

el seu càlcul i valor i el seguiment estadístic d’aquests. En la majoria de centres és la 

solució que s’utilitza actualment per a fer els seguiment dels indicadors de processos. A 

partir del model actual que s’utilitza, és necessària l’adaptació i la unificació per tal de poder 

comparar els resultats entre centres. 

Desprès de l’anàlisi d’aquesta solució, en la taula 12.3, a la següent pàgina és poden 

observar com a resum els principals punts forts i punts febles que en destaquen. 

 

 

Taula 12.2 Punts forts i punts febles de ISOTOOLS – Balanced Scorecard 
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Punts forts Punts febles 

- Als centres s’utilitza una aplicació 

semblant. Facilitat d’aprenentatge. 

- Molt configurable a les necessitats. 

- Inversió econòmica inicial molt baixa. 

- Aplicació menys automatitzada, i amb 

dificultats per llegir dades d’altres 

aplicacions. 

- Disseny poc visual. 

 

12.1.2. Selecció 

Els criteris per a la selecció de l’aplicació són: 

- Criteri econòmic: cercar un cost reduït, amb una inversió inicial mínima. 

- Usabilitat: que l’aprenentatge de l’eina sigui fàcil, per tal d’involucrar el màxim 

nombre de personal. 

- Configuració: que l’eina s’adapti a les necessitats i característiques de la definició 

del Quadre de Comandament Integral, i de la gestió del centre educatiu. 

- No sobredimensionament de l’aplicació: que sigui útil per a un centre educatiu, on 

no hi ha un expert en anàlisis de dades. Prima la facilitat a un elevat nombre 

d’opcions. 

I en base a aquests criteris, es decideix iniciar la implantació del Quadre de Comandament 

Integral mitjançant una aplicació pròpia amb full de càlcul. Fer-ne el seguiment, i en la 

valoració final de cada curs plantejar si aquesta encara dona resposta a les necessitats o 

cal pensar en una solució empresarial. 

 

12.2.  Exemple d’aplicació 

Durant el curs 2009/2010 s’ha preparat la solució mitjançant el full de càlcul per tal que el 

centre recullin els indicadors durant aquest curs, amb la periodicitat especificada en cada 

Taula 12.3 Punts forts i punts febles de l’aplicació pròpia mitjançant full de càlcul 



QCl, una eina per a la millora i la qualitat en els centres educatius  Pàg. 73 

 

cas. A continuació es mostren algunes imatges, que són captures de pantalla de l’aplicació. 

La figura 12.1 correspon a un indicador, on podem trobar la fitxa que el defineix , l’històric i 

una gràfica que ens relaciona el valor de l’indicador amb el objectiu marcat. I la figura 12.2 

correspon a la definició d’un indicador en la aplicació 

 

 

 

Figura 12.1 Full de càlcul del Quadre de Comandament Integral  

Figura 12.2 Definició indicador Places cobertes   
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13. Estudi econòmic del projecte 

En aquest apartat és realitza un estudi econòmic del cost de planificació, definició, 

implantació i seguiment del Quadre de Comandament Integral per a les escoles de la 

Sagrada Família d’Urgell. L’aplicació temporal de l’estudi econòmic contempla la fase prèvia 

de definició fins arribar als indicadors estratègics, l’elaboració de l’eina informàtica i el 

seguiment i control durant el primer curs d’aplicació. 

En la taula 13.1 es detallen els costos de personal directament atribuïbles a les fases de 

disseny i implementació del Quadre de Comandament Integral: 

Cost disseny i implementació Hores [h]  
 Cost unitari 

[€/h]  Cost [€]  
Fase d'anàlisi inicial 40 60 2400 
Fase de definició de la planificació estratègica 120 60 7200 
Fase de definició del sistema d'indicadors 224 60 13440 
Fase d'implementació eina informàtica 80 60 4800 
Fase de seguiment i control 96 60 5760 

    

 Cost total:  33600 

I completant les despeses directes de personal, en la taula 13.2 es descriuen altres costos 

associats a reunions amb equips i altre personal que ha col·laborat i assessorat durant el 

projecte: 

Altres costos de personal Hores [h]   Cost unitari [€/h]  Cost [€]  
Reunions directius 10 100 1000 
Reunions coordinadors qualitat 24 80 1920 
Reunions consultoria externa 16 180 2880 

    

 Cost total:  5800 

 

Taula 13.1 Cost de personal en el disseny i implementació 

Taula 13.2 Altres costos de personal 



QCl, una eina per a la millora i la qualitat en els centres educatius  Pàg. 75 

 

I finalment es contemplen en la taula 13.3 altres costos, no de personal, atribuïbles 

directament al desenvolupament del projecte: 

Altres costos Cost [€]  
Llicències programes informàtics 785 
Consumibles 275 
    

 Cost total:  1060 

Per concloure, la valoració econòmica del projecte de definició i implementació del Quadre 

de Comandament Integral per als centres Sagrada Família és el següent, taula 13.4: 

Cost total del projecte Cost [€]  
Cost de disseny i implementació 33600 
Altres costos de personal 5800 
Altres costos 1060 
    

 Cost total del projecte:  40460 

 

 

 

Taula 13.3 Altres costos 

Taula 13.4 Cost total del projecte 
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14. Estudi d’impacte ambiental 

El projecte de definició i implantació del Quadre de Comandament Integral per als centres 

educatius Sagrada Família no té un impacte ambiental destacable, i en tot cas, de difícil 

quantificació. A destacar dos aspectes que poden ser rellevants: 

� L’ús d’una eina informatitzada per a les diferents escoles pot afavorir un estalvi 

important de paper i de consumibles d’impressió. I tenint present que el Quadre de 

Comandament Integral té aplicació en 10 centres, l’estalvi que pugui suposar cal 

multiplicar-ho per deu. 

� I l’altre aspecte que pot influir en un impacte ambiental positiu és la posada en marxa de 

l’objectiu estratègic Millorar i controlar el manteniment de les instal·lacions. Un control 

més rigorós i al dia de les instal·lacions dels centres educatius, pot repercutir en un 

impacte ambiental positiu. Entre altres destacar una major eficiència en els sistemes de 

calefacció, eficiència en la xarxa elèctrica o en el manteniment de les instal·lacions 

esportives (poliesportius i/o piscina). 
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Conclusions 

Els centres educatius són organitzacions complexes, on el dia a dia comporta una rigidesa 

que costa pensar l’escola a mig i llarg termini. El Quadre de Comandament Integral ha 

facilitat que els centres de la Sagrada Família realitzessin una planificació estratègica com 

a escoles i com a Institució. Les escoles han valorat molt positivament la combinació del 

mapa estratègic i el seguiment dels indicadors, per tal que l’estratègia no restés només en 

la formulació dels documents, sinó que pugui ser operativa i es pugui fer seguiment. 

L’aplicació del Quadre de Comandament Integral ha permès que els directius realitzessin 

un plantejament de gestió més global. Això ha estat possible gràcies a la descripció de les 4 

perspectives, fent que els aspectes pedagògics quedessin recollits en la perspectiva dels 

processos interns, i que fos necessari reflexionar respecte les altres perspectives. 

En el procés de selecció d’indicadors, s’ha intentat ser equilibrat entre les perspectives i els 

objectius estratègics definits, amb la selecció final de vint-i-cinc indicadors que aporten 

molta informació de les escoles. Tot i això els equips directius de les escoles plantegen el 

dubte sobre si la gestió de 25 indicadors no serà excessiva per a poder recollir i analitzar. 

La definició del mapa estratègic ha resultat a nivell dels centres l’aplicació més sorprenent. 

Mitjançant les relacions causa – efecte han establert plans d’acció de centre per assolir els 

objectius. També destacar l’ús de la matriu CAME per a definir les estratègies. En les 

escoles de la Sagrada Família, l’anàlisi DAFO era una eina coneguda, en canvi la matriu 

CAME ha sorprès per la seva facilitat, i com es pot utilitzar el DAFO per a elaborar les 

diferents estratègies necessàries.  

I per finalitzar una recomanació de millora per aprofundir en l’aplicació del Quadre de 

Comandament Integral en les escoles. Aquesta és l’elaboració en els departaments o 

seccions de l’escola. Per exemple la realització del Quadre de Comandament Integral per a 

l’eta d’infantil i primària, i un altre per a l’etapa de secundària. Això permetria una informació 

més detallada i per tant poder dur a terme accions més concretes i eficaces. 
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