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1. Introducció 

1.1. Resum i objectius del treball 
 
La millora de la qualitat en l’educació és un repte històric situat en l’ordre del dia de la societat 
actual. Al llarg del temps s’han elaborat diversos programes i mètodes d’ensenyament utilitzant 
múltiples tècniques d’aprenentatge i de docència, però els resultats actuals demostren una 
clara necessitat de millora. Tradicionalment, doncs, s’ha cercat la millora de l’ensenyament 
situant elements aïllats en el centre del procés, com els docents, els alumnes i els 
equipaments, sense prioritzar la millora d’aquests elements com a conjunt. 
 
Des de fa unes dècades, les Normes ISO s’han erigit com la forma més eficient d’organitzar 
empreses i institucions per tal d’optimitzar els seus recursos i millorar el servei que 
proporcionen als seus clients. Aquestes directrius, doncs, contribueixen indubtablement a la 
millora de la qualitat. Ho fan a través de mesures generalistes que, posteriorment, han de ser 
interpretades per assimilar-les en qualsevol context. El camp de l’educació en pot treure profit i, 
en aquests temps on els índexs de fracàs escolar estan ocupant el protagonisme informatiu pel 
que fa a l’ensenyament, la millora de la qualitat com a centre amb tota seguretat pot contribuir a 
que els alumnes obtinguin millors resultats.  
 
Aquest treball té com a objectiu realitzar un estudi del marc normatiu de les Normes ISO i de la 
seva adaptació i utilitat al context educatiu. Primerament, es situarà el treball en el context i es 
proporcionaran una sèrie d’elements de referència sobre les normes. Un cop assimilats aquests 
conceptes, es procedirà a la interpretació de les mateixes i a l’anàlisi de la seva aplicació, tot 
proporcionant exemples pràctics i redactant un document que pugui resultar útil per a qualsevol 
centre. 
 

1.2. Motivacions personals 
 
La millora de la qualitat en l’ensenyament crec que és una motivació per sí sola en els alumnes 
del Màster en Formació del Professorat. Al llarg del curs hem pogut adquirir coneixements 
sobre les diverses tècniques d’ensenyament-aprenentatge i en el pràcticum hem tingut 
l’oportunitat de desenvolupar les aptituds per dur-les a terme. No obstant, des d’un punt de 
vista reglamentari i d’organització de centre, no hem pogut anar més enllà del que dicta el marc 
legislatiu actual. 
 
A més, personalment, l’estadística i l’organització de la producció han sigut dos aspectes que 
m’han interessat particularment al llarg dels anys d’estudi. En el segon punt, l’organització de la 
producció, és on les Normes ISO han entrat amb més força i han permès desenvolupar 
certificacions de les quals he participat en una ocasió. Per tant, la seva aplicació en el món 
educatiu suposa un repte, donada l’envergadura dels centres i la complexitat de les normes, 
però alhora pot aportar una nova forma de millorar la qualitat de l’ensenyament.  
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2. Definició i context del problema 

2.1. Estructura del treball i metodologia seguida 
 
En l’elaboració d’aquest estudi s’han considerat dues línies de treball. La primera correspon a  
tots els conceptes teòrics, tant els que cal considerar abans d’aprofundir en el contingut de les 
Normes ISO, com els resultats i les valoracions dels centres. La segona línia és la que 
estableix els criteris pràctics d’organització i la interpretació de les Normes ISO a 
l’ensenyament. 
 
L’estructura seguida consta d’una primera part dedicada a l’anàlisi de la situació educativa 
actual pel que fa a les dades de rendiment, i planteja les qüestions a resoldre en els capítols 
successius. El segon bloc conté informació de caire general sobre les Normes ISO, per tal 
d’emmarcar-les en el context i proporcionar els conceptes necessaris per entendre el seu 
contingut. 
 
Seguidament, els capítols 4 i 5 formen l’eix central del treball, ja que en ells hi consta tota la 
informació referent al contingut, les directrius i la interpretació de les Normes ISO en l’àmbit 
educatiu. 
 
El sisè capítol analitza les qüestions generals sobre la seva implantació, com el nombre de 
centres que disposen de certificació, els resultats en diversos països i la valoració de l’ús de les 
Normes. A més, inclou un estudi sobre la certificació d’escoles a Catalunya, en el que ha sigut 
necessari contactar amb centres que treballen sota les Normes ISO. 

2.2. Requeriment 
 
El context educatiu actual està clarament emmarcat en un moment en el que els resultats 
acadèmics dels alumnes no demostren que el sistema funcioni correctament. Segons les 
últimes dades, al conjunt de l’estat un 31,2% dels joves entre 18 i 24 anys van deixar els 
estudis, valor que dobla la taxa de França [1]. La baixa formació és, en període de crisi, una de 
les principal dificultats per tal de trobar feina. En els anys de la bombolla econòmica, una gran 
part dels alumnes que no assolien bons resultats a l’escola van optar per abandonar els 
estudis, i aquest fet és una de les causes de l’actual taxa d’atur juvenil del 43,6%, la més 
elevada d’Europa [1]. 
 
La formació és, doncs, un pilar bàsic en un sistema econòmic de progrés. Actualment, però, les 
dades no reflecteixen una millora a nivell estatal, sinó més aviat el contrari. Espanya, amb un 
28% de fracàs escolar, és a la cua dels països europeus (14,4%), i només supera a Malta 
(32,1%). No obstant, les diferències entre els diversos territoris són molt accentuades. Mentre 
que al País Basc s’assoleixen índexs semblants als de la Unió Europea, al País Valencià la 
taxa frega el 40% [2]. 
 

 
Figura 1: Taula que recull taxa de finalització de l’ESO i de fracàs escolar. [3] 
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El Departament d’Educació elabora informes anuals sobre el rendiment dels alumnes. Tal i com 
recull l’últim, corresponent al curs passat, el fracàs escolar a Catalunya és d’un 21% [4]. Aquest 
índex també inclou el nombre de joves que no superen l’ESO però s’incorporen a un Programa 
de Qualificació Professional Inicial (PQPI), per la qual cosa la taxa real es podria considerar 
lleugerament menor. 
 
Els nivells de fracàs van estrictament lligats a l’assoliment de les competències per part dels 
estudiants. L’única comparació que existeix entre el nivell acadèmic de diferents països són els 
Informes PISA. En aquests, s’avaluen el nivell en ciències, matemàtiques i llengües. Finlàndia, 
els Països Baixos i Alemanya ocupen les primeres posicions, mentre que Espanya se situa la 
catorzena en ciències, setzena en matemàtiques i divuitena en llengües. El total de països 
estudiats és de 19. Dels territoris de l’estat que participen en els informes (10), Catalunya 
ocupa la novena posició en ciències i matemàtiques, i la setena en lectura [5]. 
 

 
Figura 2: Taula de resultats de l’informe PISA 

 
Malgrat que l’objectiu de la Unió Europea és aconseguir reduir els índexs de fracàs escolar al 
10% l’any 2020, la situació actual i les tendències seguides disten molt de satisfer aquest 
requeriment. En aquest context, les Normes ISO proposen una millora indirecta per a 
l’estudiant. A través de la recerca de la qualitat i de l’excel·lència en els processos de l’escola, 
l’estudiant n’ha de sortir necessàriament beneficiat. Un millor funcionament del centre 
contribueix a que l’alumne rebi l’ensenyament amb totes les atencions necessàries i millori la 
seva satisfacció personal, amb el professorat i amb el centre. Des d’una millora interna del 
funcionament també és possible aconseguir millores en les capacitats personals dels alumnes. 
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3. Les Normes ISO 

3.1. Definició i tipus 
 
Una norma estableix un model, un patró, o un criteri a seguir. Una norma és, doncs, una regla 
que té com finalitat definir les característiques d’un objecte o d’un procés per ser vàlid a nivell 
nacional o internacional. La finalitat principal de les Normes ISO és orientar, coordinar, 
simplificar i unificar els criteris ja existents per aconseguir menors costos i major efectivitat [6].  
 
Les normes poden ser quantitatives (normes de dimensions, com les DIN-A) o qualitatives (per 
exemple, les ISO 9000). Actualment existeixen més de 16000 normes actives, des de la ISO 1 
(Temperatura de referència estàndard per al plec de condicions geomètric i verificació) fins a la 
ISO 32000 (Format de document portàtil). Addicionalment, existeixen les Normes ISO 80000, 
referents a quantitats i unitats de mesura [7]. 
 
Les ISO 9000 són normes de qualitat aplicables a qualsevol organització, i estan formades per 
criteris i guies relacionades amb la millora contínua del sistema de gestió. Incorporen, també, 
eines específiques com els mètodes d’auditoria (processos de verificació que els sistemes de 
gestió compleixen els estàndards). El paper principal de les ISO 9000 és la normalització i la 
certificació. 
 

• La normalització és el compromís entre fabricants, consumidors, usuaris i 
administracions que acorden les característiques tècniques necessàries que ha de tenir 
el procés o servei. 

 
• La certificació serveix per a poder donar la conformitat de la normalització. Cal que 

consti d'especificacions tècniques mesurables de persones, empreses, productes, 
processos o serveis. 

 

 
Figura 3: Esquema del procés de millora contínua, conegut com a “Kaizen” [8]. 

 
La normativa es basa en 8 principis estructurats en 4 apartats relatius als sistemes de gestió de 
la qualitat [9]: 
 

• ISO 9000: Principis, definicions i vocabulari. 
 
• ISO 9001: Requisits necessaris i instruccions. 

 
• ISO 9004: Recomanacions sobre la implantació. 

 
• ISO 10011: Guia per a dur a terme l’auditoria. 

 
La Norma que ofereix el contingut d’estudi en aquest treball és la ISO 9001. 
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3.2. Marc històric 
 
Els conceptes d’establiment d’estàndards de qualitat han existit des dels primers dies de la 
història de la civilització humana. Des dels primers criteris de mesura de longituds o pesos fins 
a la construcció de les piràmides a l’antic Egipte, on cada acció estava prevista, calculada i 
mesurada. 
 
Els primers paràmetres moderns de qualitat es remunten a l’any 1926, quan es va fundar la 
Federació Internacional d’Associacions Nacionals d’Estandardització per a l’Enginyeria 
Mecànica. Aquesta associació es va dissoldre a causa de la Segona Guerra Mundial, però en 
aquell període es van desenvolupar alguns estàndards, com el British Standard 5750 i el US 
Mil-Q-9598. 
 
Un cop acabada la guerra, el concepte de qualitat es va desenvolupar principalment a França, 
el Japó i al Regne Unit, on s’encoratjava a fer ús del BS 5750. Els Estats Units, per la seva 
banda, van desenvolupar reglamentació exclusivament en l’àmbit militar. A la dècada dels 80, 
els criteris del BS 5750 van ser assimilats com a base de la qualitat nacional anglesa, mentre 
que altres països van començar a desenvolupar els seus propis sistemes de qualitat basant-se 
en els anglesos. Als Estats Units, els estàndards van ser desenvolupats per l’Institut Nacional 
Americà d’Estandardització (ANSI). 
 
Les Normes ISO, però, van aparèixer molt abans. El 1947, mentre el BS5750 guanyava 
popularitat, 25 associacions nacionals d’estandardització van formar la Organització 
Internacional per a l’Estandardització (ISO), amb l’objectiu de desenvolupar una alternativa 
començant des de zero. La fundació de la ISO va estar emmarcada en una acció global per a 
racionalitzar els conflictes d’estandardització entre països diferents i per tal de promoure les 
comunicacions i la producció global. 
 
La ISO es una organització no governamental de caire internacional, amb base a Ginebra, i no 
pertany ni a la Unió Europea, ni a les Nacions Unides ni a cap altre tipus d’organisme. Els 
països, de forma individual, hi poden participar mitjançant una organització nacional que sigui 
membre de les ISO, com és AENOR a Espanya o ANSI als Estats Units. Aquestes 
organitzacions nacionals són el màxim representant de l’estandardització a cada país. 
 
L’any 1987, la ISO va crear les normes ISO 9000, que pràcticament eren una adaptació de les 
British Standard. Aquestes directrius, anomenades ISO 9000:1987, van ser adoptades pel 
Regne Unit i per la Comissió Europea per a Normalització (CEN). Entre el 1987 i el 1994, les 
Normes ISO 9000 van patir fins a 250 canvis per tal de clarificar-ne certs aspectes, fet que va 
conduir al llançament de la versió ISO 9000:1994. Aquesta va ser adoptada per més de 60 
països, en substitució dels estàndards nacionals, i no va ser revisada fins l’any 2000. 
 
En aquesta penúltima versió, el sistema de gestió de la qualitat consisteix en una sèrie de 
processos revisats i millorats, tot canviant l’ordre i agrupant termes semblants respecte l’edició 
del 1994. L’objectiu de les Normes ISO 9000 ha canviat al llarg del temps, passant d’un model 
d’assegurament de la qualitat a un model basat en processos efectius de gestió de la qualitat, 
en la satisfacció del client i en la millora contínua [10]. L’última versió correspon a l’any 2008, i 
presenta poques variacions de continguts respecte la versió de l’any 2000, essent una 
actualització amb canvis subtils.  
 
Actualment, la ISO compta amb 150 membres i conté aproximadament 510000 registres [9]. 
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3.3. Aplicacions usuals i situació de partida per a  l’educació 
 
Les directrius de qualitat recollides a les Normes ISO 9000 han estat utilitzades tradicionalment 
per empreses, especialment indústries, que es basen en la fabricació de productes. Les 
Normes proporcionen unes instruccions d’aplicació molt directa en una línia de producció, ja 
que es basen en el treball per processos. La prova més evident és que el sistema de millora 
contínua de la qualitat presentat anteriorment (Kaizen) té l’origen a l’empresa automobilística 
Toyota [8]. 
 
Posteriorment, en veure els índexs de satisfacció obtinguts en la fabricació de productes, 
moltes empreses del sector serveis han iniciat processos de certificació de les seves activitats. 
En general, aquest fet requereix un major esforç d’interpretació i un canvi en la concepció de 
les tasques que realitzen, ja que s’han d’incloure com a processos. Actualment, a Catalunya hi 
ha més de 9000 empreses registrades [11].  
 
 

 
Figura 4: Aspectes millorats després d’implantar les Normes ISO 9000. 

 
Com s’observa en la figura anterior, l’establiment d’un sistema de qualitat redueix de forma molt 
important la probabilitat de realitzar erròniament els processos, fet que implica un increment de 
la satisfacció dels clients. En aquest sentit, les ISO 9000 paren molta atenció al contacte amb el 
client, per tal d’escoltar els seus suggeriments, queixes i poder satisfer les seves necessitats. 
De forma global, també es destacable que 7 de cada 10 treballadors veu millorada la seva 
satisfacció en el treball [12]. 
 
Partint des d’aquesta base, sembla clar que l’estudi de l’aplicació de les Normes ISO per a 
l’ensenyament pot ser una eina que contribueixi a la millora del funcionament dels centres i, en 
conseqüència, de la qualitat de l’ensenyament. 
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4. Les Normes ISO en el context educatiu 
 
L’objectiu d’aquest capítol és determinar el punt de partida d’un estudi exhaustiu de les Normes 
per tal d’aplicar-les a l’ensenyament. El centre, abans de començar a implantar la certificació, 
ha de conèixer clarament els motius pels quals vol realitzar-la, els requisits previs que ajuden a 
dur-la a terme i la interpretació de la terminologia que cal seguir en la lectura de la normativa. 
 

4.1. Motius per a la implantació 
 
Com s’ha vist en el punt anterior, les certificacions impliquen una millora en la qualitat que pot 
ser extrapolable a l’educació, però aquesta no és l’única raó per a la seva implantació. En 
general, hi ha quatre motius a destacar: 
 

• Adopció d’una imatge de qualitat i de credibilitat. 
 
• Resposta a condicionants externs. 

 
 

• Desenvolupament un sistema d’assegurament de la qualitat. 
 

• Millora en els processos i en les activitats del centre. 
 
A continuació es desenvolupen de forma detallada els dos primers motius, que representen els 
factors externs. Els dos últims, que corresponen a activitats pròpies del centre, són l’objecte del 
punt 5 (Desenvolupament i aplicació de les Normes), realitzat amb l’ajuda de la bibliografia de 
referència utilitzada de forma comuna i transversal pels capítols 4 i 5 [13] [14] [15]. 
 

4.1.1. Imatge de qualitat 
 
En un centre educatiu, especialment en els privats o concertats, la imatge del centre és un 
factor transcendental a l’hora d’atreure estudiants potencials. Fins ara, els esforços s’han 
focalitzat principalment en millorar l’estètica, les instal·lacions i els equipaments, i només en 
pocs casos es fa referència a d’altres factors summament importants, com són el rendiment 
dels estudiants, els índexs de satisfacció, el percentatge d’alumnes que posteriorment inicia 
estudis superiors, etc. En aquest sentit, el fet de disposar d’una certificació ISO 9001 
contribueix a comunicar de forma senzilla que el centre s’ha compromès amb la millora de la 
qualitat i està avalat per supervisions externes periòdiques. 
 

 
 

Figura 5: Pàgina d’inici d’un centre que disposa de certificació ISO 9001 [16]. 
 
 
 
 
 

Factors externs  
al centre 

Factors interns 
del centre 
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Algunes de les raons per les quals la implantació d’una certificació reforça la imatge de qualitat 
són les següents: 
 

• El fet diferencial de disposar d’una certificació dóna fe de l’actuació pionera del centre i 
fa que es desmarqui dels demés. 

 
• Les Normes ISO estableixen que hi ha d’haver una guia de qualitat disponible per a tots 

els clients, de manera que aquesta característica sigui accessible per a tothom. 
 

• La credibilitat de les institucions augmenta si s’exterioritza el seu bon funcionament. 
 

• Els centres es veuen capacitats per a poder impartir als seus alumnes cursos sobre 
qualitat, donant així formació de base i inculcant-los aquests valors des de joves. 

 
• Només amb una certificació de la qualitat reconeguda a escala internacional es poden 

comparar centres de països diferents o incorporar mesures que es realitzen en altres 
llocs. 

 

4.1.2. Condicionants externs 
 
Actualment no existeix una pressió exterior per a implantar una normativa de qualitat, ni per 
part de les famílies ni del govern. No obstant, la preocupació per la qualitat i el rendiment 
existeix en la societat, i la recerca de noves formes d’actuar per tal de millorar els resultats és 
una realitat palpable. Aspectes com el projecte Educat 1x1 o les pissarres digitals en són un 
clar exemple. 
 
Les Normes ISO no són, de moment, un reclam social. Aquest fet és degut més aviat per 
desconeixement que no pas per una manca de voluntat de millora. Els clients dels centres 
educatius voldrien una comprovació de la qualitat que s’assegura, i les certificacions són una 
forma de donar-hi resposta. 
 
En un cas hipotètic, en el que les Normes ISO esdevinguessin més populars entre la comunitat 
educativa, es podria donar que la pressió deguda a la certificació d’altres centres competidors, 
o bé la pressió de les famílies al veure que altres escoles sí que disposen d’aquest certificat, 
empenyés la majoria de centres a establir les Normes ISO. A més, a nivell governamental 
poden ser utilitzades en una doble vessant: 
 

• Ser una demanda per part d’organismes governamentals. 
 
• Ser un mecanisme d’autogestió per tal d’evitar la regulació o la certificació estatal. 

 
No obstant, la normativa podria passar a ser un escull en el moment en què gairebé tots els 
centres disposessin de certificació. Actualment exerceix com a element de “diferenciació 
positiva”, però podria convertir-se en un factor negatiu pels centres que no en disposessin. 
Aquest fet no és dolent en sí mateix, si la certificació i el seu seguiment es realitzen de forma 
correcta. Voldria dir, aleshores, que tots els centres disposen d’uns elevats nivells de qualitat. 
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4.2. Requisits i fases prèvies d’actuació 
 
La feina més exigent correspon a la interpretació i l’anàlisi dels requisits que planteja la norma 
ISO per les organitzacions educatives. La posada en pràctica d’aquestes normes, però, també 
suposa un repte important. És per aquest motiu que s’han establert una sèrie de requisits 
previs que facilitarien la feina. Concretament, es tracta de set condicions que defineixen el punt 
de partida ideal. 
 

• Bona estructura de centre. Caldria assegurar-se que els òrgans de govern estan 
correctament definits, que no manca cap càrrec per assignar, que les funcions estan 
definides i que les absències o baixes se supleixen amb diligència. 

 
• Existència d’una política de qualitat. No cal que estigui recollida en un manual, però ha 

de representar la voluntat i les directrius que segueix el centre per tal de millorar els 
seus serveis. 

 
• Estabilitat en les activitats ofertes i en el personal que hi treballa. Donat que es 

certifiquen processos d’activitats en els que intervenen els treballadors del centre, i que 
la implantació de les Normes ISO requereix un cert temps, és important que les 
activitats tinguin continuïtat i que els treballadors mantinguin el seu lloc de feina.  

 
• Existència de documents reglamentats. Ja que la Norma ISO registra tots els 

documents del centre, un bon punt de partida és que prèviament existeixin documents 
estandaritzats. 

 
• Economia sanejada, no només per a fer front als costos de la certificació, sinó per tal 

de poder desenvolupar les activitats amb la qualitat que es requereix. 
 

• Coneixement de les Normes i qualificació mínima per part de les persones implicades 
en la posada en marxa de la certificació. 

 
• Convenciment i compromís de la direcció amb la millora de la qualitat, i amb el valor de 

la certificació per tal d’aconseguir-ho. 
 
Aquesta llista està formada pels consells que permeten una certificació més senzilla i ràpida, 
donat que el seguiment de tots aquests punts ja assegura un cert nivell de qualitat. Ara bé, per 
a posar en pràctica el procés de certificació cal seguir, de forma general, un conjunt de fases 
d’implantació: 
 

1. Investigacions sobre la naturalesa de les certificacions, antecedents, costos i beneficis. 
 
2. Aprovació per part de l’equip directiu i selecció d’un consultor. 

 
3. Anàlisi de la situació de partida: problemes detectats i metodologia seguida. 

 
4. Formació de les persones implicades en la millora de la qualitat. 

 
5. Elaboració de la documentació que conforma la certificació de la qualitat. 

 
6. Procés cíclic d’auditoria del funcionament i edició de la documentació anterior. 

 
7. Auditoria externa per part d’un agent autoritzat (AENOR a Espanya) i aprovació de la 

certificació en cas de superar els requisits. 
 

8. Manteniment del sistema de qualitat mitjançant entre 3 i 5 auditories externes durant un 
període de 3 anys. Passats aquests tres anys cal tornar a obtenir una nova certificació, 
però aquest fet no hauria de ser un problema afegit si es superen sense problema les 
auditories de manteniment del sistema de qualitat. 
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4.3. Terminologia i interpretació 
 
Una de les dificultats principals a l’hora d’interpretar les Normes ISO és la seva terminologia 
genèrica, per tal de fer-les aplicables a qualsevol àmbit. Es fa necessària, per tant, una 
interpretació subjectiva dels principals conceptes que hi apareixen. Les diferències 
interpretatives, però, no suposen necessàriament variacions importants en la implantació d’un 
sistema de qualitat, ja que en diversos casos els requisits de la ISO apareixen duplicats en 
diversos apartats o són redundants. 
 
 
En l’àmbit educatiu, les normes es poden aplicar tant per a aspectes docents com per a 
aspectes organitzatius de tot tipus. A tall d’exemple, i per tal de facilitar la comprensió dels 
termes, es presenta la interpretació a seguir per a activitats estrictament docents: 
 
 

Terme de la ISO 9000 Interpretació 

Producte Serveis educatius impartits. 

Contracte Acords establerts amb els clients (també amb les famílies) 

Disseny Especificacions educatives, continguts i materials. 

Proveïdor Personal docent que imparteix les classes. 

Clients Alumnes del centre. 

Quadres executius Director i equip directiu. 

Compres Adquisició de productes i serveis (s’hi inclou el professorat) 

Processos 
Planificació, desenvolupament i avaluació de qualsevol activitat 
que formi part del sistema de qualitat (ensenyament o altres 
activitats del centre). 

Inspecció i proves Examen i avaluació dels cursos per part dels estudiants. 

Calibració Control de la validesa dels instruments d’avaluació. 

No conformitats Qualsevol problema que sorgeixi durant en l’ensenyament. 

Formació Desenvolupament professional del personal. 

 
Taula 1: Interpretació seguida per a activitats docents. 
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En relació als punts de la norma que es desenvolupen en els següents apartats, també cal 
adoptar una certa interpretació, almenys en el seu contingut. 
 
 

Capítol Interpretació 

Responsabilitat de la direcció Aspectes que depenen directament de la direcció del centre. 

Gestió dels recursos 
Ús, condicions i compra de tots els elements que formen part 
d’un procés. 

Requisits 
Acords, compromisos amb el client o suggeriments tinguts en 
compte. 

Realització del producte Procés a través del qual es duu a terme l’activitat proposada. 

Medició, anàlisi i millora 
Investigació de les causes de les disconformitats, mesures 
correctores, preventives i consecució de la millora contínua. 

 
Taula 2: Interpretació del significat dels capítols. 
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5. Desenvolupament i aplicació de les Normes 
 
En aquest capítol es realitza l’estudi de la normativa i la seva aplicació a l’ensenyament. Partint 
de l’adaptació del model basat en processos, s’explica de forma extensa la documentació 
necessària i els requisits de les Normes ISO, és a dir, totes les directrius sobre processos que 
el centre ha de tenir controlats en tot moment.  
 

5.1. Un model basat en processos 
 
Un cop establerts els criteris d’interpretació que s’han seguit en aquest estudi i els requisits 
mínims per a l’inici del procés, aquest capítol té com a objectiu descriure com es podria realitzar 
la certificació segons les Normes ISO en un centre educatiu. No es busca, per tant, resumir la 
normativa sinó directament interpretar-la i dissenyar un document que resulti útil per a 
qualsevol centre. 
 
La ISO 9001 requereix que les activitats dels centres estiguin pensades com processos 
relacionats entre sí. Per processos en l’entorn educatiu s’entén tot el conjunt de serveis que 
una escola ofereix. Aquests es poden dividir en processos centrals (directament relacionats 
amb l’educació) o de suport (factors externs). Alguns exemples es mostren a la taula següent: 
 
 

Processos centrals Processos de suport 

Previsions i estudis sobre les activitats Capacitació del personal 

Admissió d’alumnes Manteniment dels equipaments  

Disseny d’unitats didàctiques Control tècnic dels equips informàtics 

Planificació de les activitats docents Establiment d’un bon ambient de treball 

Taula 3: Exemple de processos educatius centrals i de suport. 
 
 
El model basat en processos estableix com a primer pas la identificació de les necessitats i de 
les expectatives de les parts interessades en el resultat, per tal de fer un seguiment posterior 
de la satisfacció dels clients i determinar en quin grau han estat complertes les expectatives 
inicials. En el cas de l’educació, aquests dos punts poden ser complexes de mesurar. Els 
clients (en cas que siguin els alumnes) pot ser que no estiguin en condicions d’expressar-se 
amb claredat, ja sigui per les lògiques dificultats d’expressió com per manca de raonament 
crític, fet que pot portar a menystenir les seves opinions. En cas que siguin les famílies, aquest 
problema es pot solucionar en la majoria de casos, però no cal perdre de vista que els 
veritables clients, els que reben l’educació i els que viuen la realitat diària, són els alumnes. 
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Figura 6: Esquema del model basat en processos. 
 
Com s’observa en l’anterior figura, la comunicació amb els clients per tal de determinar els 
requisits d’entrada és responsabilitat de la direcció. Abans de procedir a la realització del 
producte, és a dir, l’ensenyament o altres serveis del centre, cal gestionar correctament els 
recursos dels que disposa el centre (físics, humans, bibliogràfics, informàtics, etc). Un cop s’ha 
realitzat el producte, es torna a establir un contacte amb el client per tal d’intercanviar 
informació sobre les possibles millores i disconformitats. Aquesta informació, i posteriors 
mesures i estudis, seran la base de noves propostes a avaluar per part de la direcció, tot 
fomentant així la millora del sistema de gestió de la qualitat. 
 
En l’apartat següent es concreten els punts esmentats a la figura, ordenats segons la Norma 
ISO 9001:2008. 
 

5.2. Responsabilitat de la direcció 
 
La direcció del centre té un paper clau en la millora de la qualitat. En la fase inicial, és 
l’encarregada de prendre la decisió de certificar l’escola i de difondre un caràcter propici a la 
millora contínua. En fases posteriors, la direcció decideix els canvis a realitzar i s’encarrega del 
control i de la verificació de les activitats. Aquest capítol explica les tasques i la documentació 
que són responsabilitat de la direcció. 

5.2.1. Sistema de gestió de la qualitat 
 
La gestió de la qualitat es basa en un conjunt de normes, procediments i activitats que 
garanteixen la qualitat dels serveis ofertats. Es requereix que el centre educatiu estableixi, 
documenti, implementi, mantingui en el temps i millori contínuament un sistema de qualitat. 
 
El centre, en relació als seus propis processos ha de realitzar les següents tasques: 
 

• Identificar els processos que formen part del sistema i que poden impactar positivament 
o negativament sobre la qualitat dels serveis prestats. 

 
• Ordenar els processos en forma d’una seqüència interrelacionada, en la qual s’hi ha 

d’identificar la persona responsable del procés, els materials i informació que el procés 
necessita (entrada), els proveïdors de les entrades (externs o interns), els productes 
resultants del procés (sortides) i a qui va dirigit el producte (clients). 

 
 

 Clients 

Millora co ntínua del 
sistema de gestió de 

la qualitat. 

Responsabilitat 
de la Direcció 

Realització del 
producte 

Gestió dels 
recursos 

Medició, anàlisi i 
millora 

Requisits 

Satisfacció 

Producte 
Sortides Entrades 

Clients 
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• Determinar mètodes que assegurin que aquests processos estan sota control i que 
permetin realitzar el seguiment de la seva eficàcia, que no s’ha de confondre amb 
eficiència. El primer terme fa referència a l’habilitat d’aconseguir els resultats esperats, 
mentre que el segon es refereix a la utilització adient de recursos. En l’àmbit educatiu, 
alguns indicadors d’eficiència poden ser els següents: 

 
o Grau de compliment dels temaris programats. 

 
o Grau de disponibilitat dels recursos per a tot l’alumnat. 

 
o Taxa d’abandonament escolar. 

 
o Taxa d’aprovats en les diverses avaluacions. 

 
o Grau de compliment dels horaris. 

 

5.2.2. Documentació 
 
Un dels punts principals que cal estudiar, i que suposa un requisit necessari, és el compliment 
de la documentació. L’ús d’una documentació normalitzada contribueix a ordenar i seguir totes 
les fases del model basat en processos. Existeix certa flexibilitat pel que fa al grau de 
documentació requerida. Per exemple, els centres petits amb un ensenyament ja reglamentat 
poden agrupar o simplificar processos, mentre que els grans centres educatius poden veure 
incrementat el nombre de processos. L’increment no depèn tant del número de personal o de la 
capacitat, sinó del nombre de processos que hi tenen lloc. La prova és que un centre petit amb 
nombroses activitats i serveis pot requerir un nombre major de procediments que un gran 
centre de formació contínua. 
 
Com a norma general, la documentació es divideix en cinc grans blocs, corresponents a: 
 

• La política de qualitat i els objectius del centre. 
 
• El Manual de la Qualitat. 

 
• Procediments documentats. 

 
• Registres. 

 
 
La política de qualitat i els objectius del centre 
 
La política de qualitat és el document bàsic que permet demostrar el compromís del centre 
educatiu per tal de millorar la qualitat que ofereix als seus clients. Han de constar-hi, de forma 
clara, les intencions del centre i quins són els objectius específics amb els que ha decidit 
comprometre’s. Aquests s’han de correspondre, seguint l’esquema del cicle de qualitat, amb les 
necessitats i expectatives dels clients. Per tant, podria ser similar a una declaració de principis 
generals, amb una sèrie d’objectius que es detallen a continuació: 
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Àmbit Objectiu Valor a assolir 

Satisfacció dels alumnes amb els cursos impartits 90% 

Satisfacció dels alumnes amb les instal·lacions +15% en un any Alumnes 

Índex de fracàs escolar (cal establir una data d’inici) 15% 

Revisió dels programes dels cursos Cada 3 anys (mínim) 

Compliment dels objectius de les unitats didàctiques +15% en dos anys Docents 

Titulacions relacionades amb l’àmbit de docència 100% 

Disminució de l’índex d’abandonament escolar -10% anual 

Compliment de les normes del Govern 100% 

Compliment dels criteris per a obtenir un títol o qualificació 100% 

Compliment dels terminis en els processos del PAS 90% 

Gestió 

Auditories dels processos 1 per any (mínim) 

Taula 4: Objectius de qualitat i valors a assolir. 
 
Al definir tots aquests objectius quantificats, es poden determinar també els objectius que el 
centre pot valorar de forma especial, com ara l’increment de la quota de mercat, baix nivell de 
rotació del personal, alt volum de formació interna, participació activa de pares i alumnes, 
contractació d’antics alumnes del centre, etc. 
 
En qualsevol cas, la política de qualitat és responsabilitat dels directius superiors del centre, i 
no es pot delegar. És necessari publicar i comunicar els objectius de la política de qualitat a 
tota la comunitat educativa. Per tant, s’ha d’incloure dins del Manual de Qualitat i ha de ser 
visible per a tothom (ja sigui a la pàgina web, o bé en taulells d’informació, tríptics o altres 
mitjans). 
 
En resum, la política de qualitat servirà, un cop finalitzada la implantació del sistema de qualitat, 
per a demostrar fins a quin punt es compleixen els requeriments inicials i, en bona mesura, els 
documents continguts en el Manual de la Qualitat hauran de ser conseqüents amb la política de 
qualitat del centre. 
 
 
El Manual de la Qualitat 
 
El Manual de la Qualitat constitueix el document essencial del sistema de gestió. Una de les 
seves funcions és especificar la interpretació i implementació dels requisits de la normativa. 
També pot incloure la definició de les autoritats, les responsabilitats i la interacció entre les 
diverses funcions de l’organització. 
 
Sens dubte, és l’aspecte més visible del seguiment de les Normes ISO, i el seu contingut s’ha 
d’adequar a cada organització. En el cas de centres petits, el manual pot contenir tots els 
procediments i documents del sistema de gestió, mentre que en els centres més grans només 
n’inclourà els principals. La informació que la Norma ISO 9001 requereix que ha de contenir és: 
 

1. Política de qualitat i objectius del centre. 
 
2. Descripció del centre i de les activitats que realitza. 
 
3. Principals responsabilitats i competències de tot el personal. 

 
4. Procediments documentats que es duen a terme. 

 
5. Descripció de la seqüència de processos. 
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El Manual de la Qualitat ha de ser aprovat per la màxima autoritat del centre i pel sistema de 
gestió de la qualitat. 
 
 
Procediments documentats 
 
Un procediment és una descripció formalitzada d’un procés o activitat, i proporciona les 
instruccions de treball necessàries per a realitzar-lo. En són un exemple tots els procediments 
que s’estableixen per a diferents tasques del centre, tals com: 
 

• Inscripció d’estudiants. 
 
• Procés de matrícula. 
 
• Avaluació de la satisfacció dels clients. 
 
• Compra de material. 

 
• Disseny i modificacions del programa. 

 
Les Normes ISO estableixen unes activitats mínimes que cal definir mitjançant procediments. 
En general s’observa que cada objectiu té associat un procés de millora que es pot regular 
mitjançant un procediment. Aquests procediments, que han d’englobar els requisits de garantia 
de qualitat establerts per la norma (amb les instruccions de treball corresponents, formularis, 
criteris, etc), poder ser, per exemple: 
 

a. Control de la documentació. 
 

b. Control de registres. 
 

c. Elaboració d’auditories internes. 
 

d. Control de disconformitats. 
 

e. Mesures correctores. 
 
Per les activitats que no són explícitament requerides per les normes, cada centre té 
autonomia, així que ha de decidir quines necessiten un procediment. El criteri a seguir ha 
d’anar d’acord amb la dificultat de les activitats i la variació de resultats segons la metodologia 
amb la que es procedeixi. Alguns dels procediments que descriuen activitats o processos 
específics (amb les instruccions de treball corresponents, formularis, criteris, etc), poden ser, 
per exemple: 

 
f. Procés de matrícula de nou estudiantat. 

 
g. Disseny i planificació de cursos. 

 
h. Supervisió i avaluació dels programes educatius. 

 
i. Creació i adaptació de cursos. 

 
j. Avaluació dels alumnes (models d’examen, criteris, etc.). 

 
k. Revisió sistemàtica dels acords amb clients. 

 
l. Compres de material i subministres. 

 
m. Contractació de personal nou o interí (en el cas de centres privats o 

concertats). 
 



Aplicació de les Normes ISO a l’ensenyament 19 

A banda, també es contempla l’elaboració de documents generals, com per exemple: 
 

n. Plans d’estudis. 
 

o. Programes de capacitació.  
 

p. Programes d’auditories internes. 
 

q. Planificació del manteniment de les instal·lacions. 
 
 
El control de documents està estipulat a les normes, per tal d’assegurar que no se’n pugui fer 
un ús incorrecte. Encara que sembli un requisit lògic, tota persona que editi un document 
controlat ha de tenir autorització per a fer-ho, ha de saber qui té accés al document i s’ha 
d’assegurar d’eliminar les còpies obsoletes. Per evitar confusions, les modificacions s’han 
d’identificar de forma successiva (per exemple, versió 2011-1, versió 2011-2, i així 
successivament). 
 
Els documents han d’estar disponibles en el seu lloc d’ús. En l’àmbit de la tecnologia, aquests 
hauran de ser al taller, a l’aula si es tracta d’aspectes de la docència, o al despatx del 
departament si són documents d’organització. En l’actual era de la societat de la informació, 
molts documents es transmeten per mitjans electrònics. En aquest cas, cal disposar de les 
mesures de seguretat adequades per evitar modificacions no autoritzades, com ara 
contrasenyes mestres d’edició o distribuir documents en format PDF en comptes de documents 
de text. Addicionalment, es pot evitar la difusió de documents obsolets si es deshabilita l’opció 
d’impressió. 
 
Un dels mecanismes que es posa en pràctica a l’Annex 1 tracta l’establiment de llistes 
ordenades de distribució. Donat que els comptes de correu del professorat, que pertanyen a la 
Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), estan associats a Google Mail, resulta 
possible treballar amb documents generats amb Google Docs. Aquests documents pertanyen a 
un administrador que designa persones que poden llegir i editar el document, o bé només llegir-
lo. Es poden crear fulls de càlcul, presentacions, enquestes i documents de text amb les 
mateixes característiques que proporcionen els programes habituals, per la qual cosa suposen 
una eina magnífica per al treball a distància, col·laboratiu i segur. Cal considerar una doble 
vessant de seguretat: d’una banda l’accés restringit al document, i de l’altra la no pèrdua 
d’informació. En cas de no treballar en línia, s’han de guardar còpies de seguretat periòdiques, 
mentre que si es treballa en línia no és necessari. 
 
Registres 
 
La norma ISO 9000 requereix l’elaboració i conservació durant tres anys de documents de 
registre, la funció dels quals és evidenciar la realització de les activitats. De forma específica, 
cal disposar de registres de: 
 

• Assistència de docents. 
 
• Compliment del temari previst. 

 
• Capacitació personal. 

 
• Informes d’auditories. 

 
• Revisions per la direcció. 

 
• Ordres de compra. 

 
• Sol·licituds d’inscripció, certificats o diplomes. 
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El nivell de detall dels registres varia en funció del propi caràcter del professor que el realitza i 
de la dificultat del procés analitzat. En qualsevol cas, tot registre ha d’incloure tres aspectes 
bàsics: la situació de partida (entrades, inputs), el resultat (sortides, outputs) i els indicadors de 
la qualitat per tal d’assolir uns bons nivells de control del procés. Només partint d’aquesta base 
serà possible millorar-lo. 
 
 

 
 

Figura 7: Diagrama de continguts dels registres. 
 

Agafant com a exemple l’estudi d’una matèria al llarg d’un curs sencer, els registres haurien de 
fer referència als següents apartats. 
 

Superació totes les assignatures del curs anterior 
Requisits adequats 

(alumnes) 
Haver cursat matèries optatives de l’àmbit de l’assignatura 

Disponible 
Material didàctic 

Actualitzat 

Requisits adequats 
(docents) Titulació relacionada amb la matèria 

Requeriment 

Entrades 

Instal·lacions 
Disponibilitat 

 

Sortides Aprenentatge Resultats de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes 

 

Resultats 

Percentatge d’aprovats 

Enquesta als alumnes 
Avaluacions 

Enquesta als pares 

Indicadors  

Programació Compliment del programa i de la temporització 

Taula 5: Contingut dels registres d’un curs acadèmic. 
 
 

Procés 

Entrada Sortida 

Procediment 

Revisió 

Indicadors 
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De la mateixa manera que succeeix amb els documents, els registres també requereixen un 
control estipulat. No obstant, el tipus de control és diferent, donat que els registres reflecteixen 
una conclusió o situació final, és a dir, que no es pot canviar. Es conserven, per tant, per tenir 
una evidència del grau de compliment del requeriment. És necessari realitzar un procediment 
per a registres que descrigui els següents punts: 
 

• Identificació i codificació dels arxius que es conserven. 
 

• Lloc on es desen i en quin format. 
 

• Accés i recuperació de la informació. 
 

• Temps de conservació. 
 

• Destí un cop superat el temps de conservació. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, com a norma general els arxius cal conservar-los tres anys. 
En el cas de productes no conformes, aquest període es pot reduir fins a un any, mentre que 
les dades sobre els títols expedits cal conservar-les durant el temps que estableixi la llei. 
 

5.2.3. Compromís amb la qualitat 
 
La direcció dels centres educatius que vulguin disposar d’una acreditació de la seva qualitat 
han de demostrar la seva predisposició a revisar els processos, a assumir el repte de millorar-
los i a transmetre aquests ideals de compromís a tota la comunitat educativa. Només es podrà 
avançar si tothom que forma part del centre valora la importància de la millora de la qualitat.  
 
Per tant, la direcció ha de comunicar a tota la organització la importància de satisfer els 
requisits demandats, tant pel client com per la norma. És l’encarregada, també, d’establir la 
política de qualitat, els objectius, realitzar les mesures corresponents del funcionament i 
d’assegurar la disponibilitat de recursos materials i humans. 
 

5.2.4. Informació per a la revisió 
 
Com s’ha vist en l’esquema anterior, la revisió constitueix l’últim pas del procés de registre de 
les activitats. La Direcció té l’obligació de recollir la informació necessària per valorar el grau de 
millora aconseguit amb el seguiment dels procediments establerts. Aquesta informació pot 
incloure: 
 

• Resultats d’auditories. 
 

• Mesura de la satisfacció de les necessitats i expectatives de les diverses parts. 
 

• Funcionament correcte dels processos. 
 

• Antecedents procedents de les revisions anteriors. 
 

• Estat de les mesures correctores i preventives que es van prendre. 
 

• Suggeriments del personal docent. 
 

• Anàlisi de queixes i reclamacions rebudes. 
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5.3. Gestió dels recursos 
 
Segons es desprèn de la definició proporcionada per la normativa, el centre educatiu ha de 
destinar els recursos apropiats per tal de permetre un funcionament eficaç i eficient del sistema 
de qualitat. Per recursos s’entén tot el conjunt de persones, instal·lacions, equips, materials i 
serveis, que han d’estar correctament identificats. 
 

5.3.1. Recursos humans 
 
Dins del sector educatiu, cal parar una especial atenció a la definició de les competències 
bàsiques que tots els docents han de tenir. El personal cal que estigui degudament qualificat 
per a realitzar les feines que se li encomanen. De la mateixa manera, aquest requisit és encara 
més important per a les persones encarregades de la verificació de la qualitat. 
 
A les institucions d’ensenyament públic, les característiques exigides als professors estan 
establertes legalment. En aquests casos, el compliment del que determini la llei pot considerar-
se suficient, però això no impedeix que l’assoliment de la qualitat docent pugui ser millorada a 
través dels següents punts: 
 

Requisits Aplicació a la docència 

Coneixements de base Títol(s) universitari(s), màster(s), CAP. 

Habilitats pròpies Coneixement de diversos mètodes pedagògics. 

Experiència prèvia Formació reglada i no reglada impartida amb anterioritat. 

Coneixements adquirits 
Cursos formatius per a professorat d’una matèria, altres 
estudis posteriors a l’entrada a l’ensenyament. 

Habilitats transversals 
Aplicació i ús de recursos TIC, idiomes, coneixements 
sobre la millora de la qualitat. 

Taula 6: Competències del personal docent. 
 
El centre ha de determinar clarament els requisits de competències de la matèria que el docent 
ha d’impartir, demostrar que les persones seleccionades compleixen aquests requisits i que 
comprenen l’aportació que hauran de fer al sistema de qualitat. A més, s’ha d’elaborar una llista 
de professors segons l’àmbit d’ensenyament que poden impartir, incloent també els professors 
substituts per si se’ls pot tornar a contractar. En aquest últim cas, aplicable només a les escoles 
privades o concertades, caldria incloure una valoració sobre l’actuació del docent. A l’Annex 3 
es recull una proposta de procediment per tal de dur a terme totes aquestes condicions. 
 
Aquesta taula no només és aplicable a la docència, sinó que també ho és per al personal 
d’administració, direcció o qualitat. La definició d’un perfil per a cada càrrec pot facilitar la 
recerca i elecció de les persones adequades en tot moment, mentre que la consideració 
d’aquestes breus especificacions poden ajudar a contractar el personal adient en cada cas. 
 

5.3.2. Infraestructures 
 
Cadascun dels processos necessita equipaments i altres condicions per a poder desenvolupar-
se sense inconvenients i aconseguir el seu propòsit, tant pel que fa a resultats acadèmics com 
als nivells de satisfacció dels alumnes i de les famílies. 
 
Els àmbits de treball han de ser espais apropiats, és a dir, confortables, nets i segurs. A nivell 
de confort, cal escollir mobiliari que compleixi uns mínims d’ergonomia i que permeti treballar 
durant hores sense patir dolors a l’esquena. Un dels aspectes a tractar és la distància a la 
taula, ja que les cadires rígides tradicionals no permeten regular l’alçada. Aquest fet provoca 
que els alumnes més alts estiguin més separats de la taula (i hagin d’inclinar més l’esquena), 
mentre que els més baixos no llegeixen el full amb la inclinació correcta.  
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Figura 8: Les cadires de braç de fusta són un clar exemple de mala ergonomia. 
 

Tot i que, segons els estudis consultats, no es pot quantificar la seva importància, el fet de 
treballar en un ambient de treball còmode i confortable ajuda a que l’alumne se senti més a 
gust a classe i no pateixi per condicionants externs, cosa que pot fer millorar els seus resultats. 
Especialment amb l’entrada de les noves tecnologies a les aules, els criteris ergonòmics cobren 
una major importància, tot considerant els següents focus de dolor principals. 
 
Les mans poden resultar perjudicades al realitzar moviments repetitius (com fer clics al ratolí) o 
treballar durant períodes prolongats amb teclats poc o massa elevats. Aquest hauria de situar-
se per sota del colze i amb una inclinació de 10-15º. No obstant, aquesta alçada resultaria 
perjudicial pel coll en el cas dels ordinadors portàtils, ja que l’alçada recomanada és aquella 
que situa la base superior en línia recta respecte els ulls [17]. És per això que la solució de 
compromís és utilitzar taules inclinades [18]. 
 
Pel que fa als ulls, és determinant la distància amb els documents o l’ordinador, que hauria de 
ser de 40 cm com a mínim. Una mala ergonomia provoca que els estudiants més alts hagin 
d’inclinar massa l’esquena, i que els més baixos mantinguin el coll massa recte [17]. En 
conseqüència, la solució ideal són les cadires regulables en alçada i inclinació del respatller. 
L’alçada ha de permetre que la postura adoptada permeti una bona circulació sanguínia, amb 
els peus al terra i adoptant una posició coneguda com “posició de l’astronauta” [18]. 
 
 

 
 

Figura 9: Model de cadira i taula ergonòmic. 
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Els criteris que determinen les dimensions de les aules, els nivells d’il·luminació i temperatura 
estan regulats explícitament pel Codi Tècnic de l’Edificació i per la Norma ISO 7730. 
 
Un altre nivell de confort és el que fa referència al fet de disposar de tots els materials 
necessaris a l’aula, i evitar així desplaçaments que puguin provocar pèrdues de temps. Les 
dimensions de les aules han de ser suficients per a permetre la instal·lació de nous equips o 
rebre nou alumnat. 
 
Les aules, els gimnasos, tallers, laboratoris i altres instal·lacions han de comptar amb 
l’equipament necessari de seguretat. Els materials que s’utilitzin en aquestes activitats han de 
funcionar correctament, han d’estar actualitzats i cal realitzar una planificació de la disponibilitat 
en cas que siguin materials compartits. 
 

5.3.3. Compra de materials i recursos 
 
Anteriorment s’ha parlat dels registres de compres, en relació a documentació per a la revisió 
dels recursos econòmics. També s’ha exposat la necessitat que el centre ofereixi els recursos 
materials i humans necessaris per tal d’oferir els seus serveis amb un cert nivell de qualitat. 
 
L’apartat que fa referència a les compres estableix quin és el material que cal adquirir de forma 
normalitzada, el procés a seguir, la informació que cal proporcionar i les instruccions per a la 
verificació dels productes comprats. Com a definició de compra, no obstant, s’entén també el 
lloguer de material, la subcontractació de personal o serveis i el professorat interí.  
 
El nivell de detall dels processos de compra no ha de ser excessivament rigorós (per exemple, 
no cal fer un procés detallat de compra de bolígrafs), sinó que els requisits de la Norma ISO 
s’han d’aplicar a aquells productes i serveis que poden implicar un perjudici pels alumnes si no 
es proporcionen, o si es proporcionen en mal estat, com per exemple: 
 

• Material bibliogràfic 
• Material didàctic de suport 
• Material de la biblioteca 
• Equips i instruments del taller o 

laboratori 
• Productes químics 
• Equips informàtics 
• Software 
• Mobiliari 
• Serveis de transport escolar 
• Serveis de manteniment informàtic 
• Serveis d’impressió i còpia 

 
Figura 10: La serra de marqueteria és un equip del taller 

 
 
En el procés de compra, primerament cal partir d’una avaluació de proveïdors, que permetrà 
conèixer a qui cal dirigir-se en tot moment per comprar cert tipus de producte i, a més, tenir la 
seguretat que el material serà de qualitat. El control dels proveïdors inclou informació del tipus 
de material del que disposen, registres de problemes en el servei o defectes del producte, 
duració del material i preu. Els proveïdors que passin favorablement el control s’inclouen en 
una llista de proveïdors aprovats, sempre disponible i que cal ampliar al rebre qualsevol 
material nou. Per tant, cal realitzar una verificació del producte i, en cas que algun proveïdor 
aprovat incompleixi repetidament els requisits, se’l pot excloure de la llista. L’Annex 2 mostra 
una proposta de procediment per al procés de compra i registre de proveïdors. 
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En el context actual, els alumnes porten gran quantitat de material comprat de forma particular. 
En són un exemple clar els llibres de text i els ordinadors portàtils. Segons la Norma ISO 9001, 
cal garantir al màxim possible que el material no es farà malbé i que no es perdrà, tot i que no 
especifica la metodologia. Des de fa molts anys, les escoles han incorporat armariets per tal 
que els alumnes puguin deixar-hi el material, fet que evita que es malmetin o es perdin a dins 
de l’escola. No obstant, amb la implantació del model educatiu 1x1, n’han augmentat els 
robatoris a les rodalies dels centres.  
 

 
Figura 11: Mentre les característiques tècniques dels ordinadors escolars no esdevinguin 

norma ISO, la seva certificació correspondrà a Applus [20]. 
 
Donat que la despesa dels ordinadors era compartida entre les famílies i el centre, una solució 
hagués sigut obligar a que els alumnes deixessin els portàtils a l’escola. Amb aquesta mesura 
tampoc s’haurien utilitzat els ordinadors per altres tasques no acadèmiques i, per tant, s’haurien 
malmès en menor grau. Si les escoles no han implantat aquesta mesura, és perquè havien 
d’assumir la responsabilitat en cas de robatori en el centre i perquè, en realitat, l’ordinador era 
propietat de l’alumne. A partir del curs vinent, però, aquest fet canviarà, ja que la Generalitat de 
Catalunya substituirà el model 1x1 per l’Educat 2.0, en el que els ordinadors seran propietat del 
centre i en disposaran d’un per cada dos estudiants [32]. 
 

5.3.4. Control dels dispositius de medició  
 
En assignatures d’alt contingut tecnològic o científic, en les que és necessari utilitzar equips de 
mesura i proves, cal assegurar la precisió, ja que exerceix un important efecte sobre els 
resultats i, en conseqüència, sobre la qualitat del curs. Aquests equips poden ser, per exemple: 
escales de pesat, aparells elèctrics i electrònics (amperímetres, voltímetres, oscil·loscopis, fonts 
d’alimentació, etc), instruments de mesura química (vasos de precipitats, microscopis, etc) i tots 
els aparells de l’aula de tecnologia. 
 
Per a tots ells, la Norma exigeix que el centre: 

a) Determini quins aparells que calgui calibrar de forma necessària. 
b) Defineixi la precisió de tots aquests equips. 
c) Seleccioni, en la seva compra, l’equip apropiat. 
d) Comprovi i calibri l’equip en intervals de temps regulars i sota les condicions idònies. 
e) Utilitzi les instruccions de referència dels aparells per a calibrar-los. 
f) Comprovi els resultats de la calibració, elaborant-ne diverses consecutives. 

 
Tots aquests requisits cal que estiguin documentats de forma correcta, tal i com es mostra en 
l’Annex 4. 
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5.4. Realització del producte 

5.4.1. Planificació dels processos educatius 
 
La planificació dels processos de prestacions de serveis educatius conforma l’eix principal del 
sistema de gestió de la qualitat, per la qual cosa els responsables de la planificació han de tenir 
un coneixement complet del sistema organitzatiu del centre. La planificació dels processos ha 
de ser coherent amb la planificació de la qualitat i els resultats han d’estar documentats. 
 
La documentació de la planificació dels processos educatius ha de contenir la forma en que el 
centre realitza les següents tasques: 
 

• Caracterització del procés educatiu. 
 
• Identificació dels processos de realització. 

 
• Establiment dels objectius de qualitat. 

 
• Comunicació interna de les característiques dels processos. 

 
• Descripció de les etapes o activitats de cada procés. 

 
• Control i seguiment de les activitats dins del procés. 

 
• Mesura i anàlisi dels resultats per tal de millorar el procés. 

 
Alguns dels processos que es donen a l’àmbit educatiu i que requereixen una planificació són: 
el procés d’ensenyament, el disseny d’un pla curricular, l’establiment d’una línia d’investigació 
(en el cas d’universitats) o projectes de centre, i el procés de capacitació per a una certa funció 
o activitat. 
 
Anàlogament, també cal considerar processos que no estiguin lligats a l’ensenyament de forma 
directa però que resultin indispensables, com per exemple: serveis de secretaria i 
administració, relacions públiques, serveis de comptabilitat, serveis de neteja i manteniment. 
 
De tots els processos que no estan inclosos explícitament a la norma, els centres 
d’ensenyament secundari haurien de documentar les següents activitats: 
 

a) Desenvolupament i preparació 
 

• Efectuar anàlisis de les necessitats formatives dels alumnes. 
 

• Adaptació, edició i publicació de materials didàctics. 
 

• Impressió i còpia de materials. 
 

• Programació anual d’assignatures. 
 

b) Administració 
 
• Enviament personalitzat d’informacions. 

 
• Gestió dels serveis informàtics. 

 
• Distribució de material al professorat. 

 
• Registre d’estudiants del centre. 
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c) Activitats relacionades amb l’aprenentatge 

 
• Temporització de l’ensenyament. 

 
• Elaboració d’exercicis pràctics, simulacions, treballs de laboratori, projectes de 

taller. 
 

• Tutories i tasques de control de l’alumnat (assistència, deures, orientació). 
 

• Preparació de visites. 
 

• Elaboració i avaluació de proves escrites i orals. 
 

• Concessió de títols i certificats. 
 

5.4.2. Processos relacionats amb el client 
 

a) Compromís amb el client 
 
L’alumne és el client de tot procés que tingui a veure amb l’educació, tot i que en aquest cas 
també són els pares els que poden incorporar requisits pel que fa als objectius de les activitats. 
En l’educació formal, els requisits bàsics de l’ensenyament es troben reglamentats en la 
majoria dels casos. No obstant, poden aparèixer requisits addicionals no expressats pels 
clients, que poden formar part de publicacions comercials, reunions informatives, publicitat, 
correspondència, etc. La informació continguda en aquests mitjans, eventualment consultats 
pels clients per a prendre les seves decisions, es converteix en un requisit necessari a l’existir 
el compromís amb el client. 
 
Abans d’acordar un contracte, els clients pacten amb els proveïdors de serveis unes clàusules. 
De la mateixa manera, a l’ensenyament cal considerar que els requisits establerts pel producte 
del servei educatiu siguin revisats prèviament a l’adquisició de qualsevol compromís amb el 
client, per tal d’assegurar-se que el centre sigui capaç de complir els requisits. Cal centrar un 
especial esforç en determinar: 
 

• La idoneïtat dels cursos existents, per tal de reutilitzar-ne elements o adaptar-los. 
 

• La disponibilitat de capacitats (continguts, didàctica, metodologia). 
 

• La disponibilitat del personal (viabilitat horària). 
 

• La viabilitat tècnica, econòmica i la disponibilitat de recursos i equips. 
 
En tot cas, és necessari que els requisits estiguin definits en termes observables o mesurables. 
Donat que l’educació és plena d’elements de mesura qualitativa, el control estadístic pot ser de 
gran ajuda. 
 

b) Comunicació amb el client 
 
La Norma ISO 9001 estableix que cal garantir una comunicació fluïda i rigorosa amb el client 
per tal de poder treure profit de les seves queixes, suggeriments o aportacions de cara a poder 
adaptar-se a les seves necessitats. Aquesta comunicació s’estructura en tres grans blocs. 
 
Primerament, les activitats de comunicació externa amb el client. Aquestes es poden dur a 
terme mitjançant taulells d’informació, jornades d’informació sobre cursos o a través de la 
pàgina web. 
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En segon lloc, cada centre educatiu ha de disposar de mètodes apropiats per assegurar la 
comunicació amb els estudiants i altres parts interessades. D’aquesta manera es poden 
agilitzar les consultes referides al servei educatiu. En aquest sentit, les tutories i els serveis 
d’orientació personalitzada poden donar la resposta adequada. 
 
Finalment, els alumnes també tenen l’oportunitat de comunicar-se amb el centre mitjançant 
informes o enquestes de final de curs, i queixes rebudes durant el transcurs del mateix. A ser 
possible, aquestes s’han de notificar formalment al professor per tal que les revisi i valori. Per 
tant, és aconsellable establir un mecanisme de recepció, anàlisi i resposta, tal i com s’explica 
en el punt corresponent a les accions correctives. 
 

5.4.3. Disseny i desenvolupament dels processos edu catius 
 
Segons la normativa, el centre hauria de planificar i documentar la manera com s’implementa el 
procés de disseny, tot incloent-hi les persones que han de dur a terme el treball, les activitats 
de disseny i els responsables de cada activitat. No és necessari elaborar un pla excessivament 
llarg, sinó que pot ser suficient un esquema, diagrama o llista ordenada. 
 
En el disseny, les dades d’entrada proporcionen la informació necessària per obtenir unes 
especificacions suficientment detallades sobre el context del procés de disseny. Aquests 
elements d’entrada es presenten en les següents taules. 
 

a) Relació entre el client i el curs. 
 

Informació Obtenció de la informació 

Objectius didàctics, competències, resultats esperats Documentació oficial i pròpia 

Registres per a l’avaluació Criteris d’avaluació del departament 

Temporització Elaboració pròpia 

Possibilitats econòmiques Pressupost del departament 

Taula 7: Informació general del curs  i mecanisme d’obtenció. 
 

b) Factors relacionats amb l’alumne 
 

Informació Obtenció de la informació 

Qualificacions prèvies, perfil de l’alumne / grup Registres de notes del centre 

Característiques genèriques (edat, sexe, situació 
socioeconòmica, nacionalitat, religió) 

Registres sobre la informació 
personal dels alumnes 

Tipus d’assistència oferta als alumnes (tutories, 
suport en línia, materials addicionals) 

Elaboració pròpia 

Taula 8: Informació sobre l’alumne i mecanisme d’obtenció.  
 

c) Factors interns 
 

Informació Obtenció de la informació 

Normes d’Organització i Funcionament o RRI Documents de centre 

Disponibilitat de recursos humans i materials 
Taules d’utilització d’equipaments i 
aules, horaris dels professors 

Competència dels docents Formació acadèmica, experiència 

Disseny de continguts per al curs Material editorial i elaboració pròpia 

Taula 9: Informació del centre i mecanisme d’obtenció. 
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d) Factors externs 

 

Informació Obtenció de la informació 

Requeriments legislatius 
Normativa (LEC, LOE, Decret 
d’Autonomia, etc) 

Especificacions del client 

Expectatives de la comunitat educativa (pares, pel 
que fa a resultats, índex de satisfacció) 

Comentaris i suggeriments realitzats 
abans de començar el curs 

Antecedents i estat actual del procés, coneixements i 
tecnologia (si s’escau) 

Recerca bibliogràfica 

Taula 10: Informació externa i mecanisme d’obtenció. 
 
Els resultats de la fase de disseny són les especificacions que s’utilitzaran per a generar el 
producte. Si el producte de disseny és un curs acadèmic, la sortida del disseny podria incloure 
aspectes com les notes del curs, els recursos i els mètodes utilitzats o un resum del projecte.  
 

• Objectius detallats de cada mòdul. 
 
• Definició de les competències treballades. 

 
• Explicació del mètode didàctic adoptat. 

 
• Recursos i personal que cal utilitzar en el desenvolupament i impartició. 

 
• Horaris de les classes. 

 
• Manuals o instruccions per a professors. 

 
• Esquema del contingut dels materials de suport. 

 
• Criteris d’avaluació de l’alumnat i del propi funcionament del curs. 

 
• Planificació i orientació del desenvolupament progressiu. 

 
Un cop realitzada la planificació del disseny i obtinguts els resultats, cal analitzar-los per 
assegurar que el disseny elaborat proposi una solució a les necessitats inicials. La fase de 
revisió del disseny és, doncs, una avaluació del procés seguit. En aquesta fase es comprova si 
els elements d’entrada (les necessitats recollides) segueixen sent importants o si, per contra, 
han variat o no s’han considerat. A més, també es revisa la capacitat del procés per complir els 
requisits mencionats, a través de comprovacions sobre el grau de satisfacció dels 
requeriments. Un procés correcte serà aquell que compleixi tots els seus objectius i que ho faci 
mitjançant la planificació establerta. 
 
El mètode per a documentar tota la informació dependrà de les característiques del disseny, 
com ara la importància o la seva envergadura. Aquesta documentació pot ser: actes de 
reunions, anotacions personals, registres dels documents elaborats, enquestes de resultats, 
informes de verificació, de disponibilitat de personal i de recursos. Per a dissenys relativament 
simples, només és necessària una revisió al final del procés, mentre que els dissenys més 
complexos poden requerir vàries revisions a mesura que van apareixent noves entrades de 
disseny. 
 
A continuació es relaciona la informació d’entrada recollida anteriorment amb la documentació 
que seria necessària per revisar que el procés doni una resposta correcta als requeriments. Les 
categories que consten “sense revisió” fan referència a aquelles que no varien al llarg d’un 
curs. 
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Informació d’entrada Documentació per a la revisió 

Objectius didàctics, competències, resultats 
esperats 

Estadístiques sobre els resultats reals 
comparats amb els esperats. Grau 
d’assoliment de les competències. 

Registres per a l’avaluació Compliment dels requisits d’avaluació. 

Temporització 
Adequació a la temporització establerta. 
Anotar canvis i motiu. 

Possibilitats econòmiques Registre de compres 

Qualificacions prèvies, perfil de l’alumne / grup Sense revisió. 

Característiques genèriques (edat, sexe, 
situació socioeconòmica, nacionalitat, religió) 

Sense revisió. 

Tipus d’assistència oferta als alumnes 
(tutories, suport en línia, materials addicionals) Compliment de l’assistència promesa. 

Normes d’Organització i Funcionament o RRI 
Seguiment de les directrius en cas que hagi 
sigut necessari. Comprovació de l’actuació. 

Disponibilitat de recursos humans i materials Seguiment de la planificació i variacions. 

Competència dels docents Sense revisió. 

Disseny de continguts per al curs 
Valoració de les variacions de programa 
fetes durant el curs. 

Requeriments legislatius Sense revisió. 

Especificacions del client 
Consideració dels comentaris o 
suggeriments dels alumnes. 

Expectatives de la comunitat educativa (pares, 
pel que fa a resultats, índex de satisfacció) 

Valoració del curs per part del pares 
(enquesta) 

Antecedents i estat actual del procés, 
coneixements i tecnologia (si s’escau) 

Revisió al final de curs per tal d’implantar 
novetats l’any següent. 

Taula 11: Informació d’entrada i documentació per a la revisió. 
 
 
Finalitzades la revisió i la verificació del disseny, la validació del mateix es produirà en cas que 
la verificació hagi estat positiva. En altres paraules, si el procés analitzat compleix els 
requeriments sol·licitats, s’accepta com a vàlid i s’incorpora. El diagrama del procediment es 
mostra a continuació. En color canyella es mostren les dades i en groc les operacions. 
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Figura 12: Esquema de validació d’un procés. 
 

5.5. Medició, anàlisi i millora 

5.5.1. Control de disconformitats 
 
La disconformitat es refereix a tota característica d’un sistema de la qualitat que no es 
correspon al resultat esperat. És a dir, a tot procés que no condueix a l’objectiu proposat. Per a 
poder pal·liar els seus efectes negatius i contribuir a la millora contínua, les Normes ISO 
proposen cinc passos d’actuació. 
 

1. Identificació i registre de les disconformitats: és indispensable adonar-se que hi ha un 
procés que no funciona bé i donar fe de la disconformitat a través d’un document. 

 
2. Avaluació de l’impacte de les disconformitats sobre la qualitat: una avaluació acurada 

permetrà determinar la importància de l’error comès. 
 

3. Separació dels articles no conformes: en cas que les disconformitats es presentin en 
els materials, la seva separació respecte la resta contribueix a evitar-ne un ús 
inadequat. 

 
4. Notificació a les persones oportunes: primerament, al cap de qualitat, que prendrà les 

mesures adients i ho comunicarà a la resta de persones afectades. 
 

5. Intervenció correctora immediata: només en cas que sigui possible, com es veurà el 
proper apartat, es pot intervenir immediatament per tal de corregir la disconformitat. 

 
 
 
 

Requeriments i dades d’entrada 

Fase de disseny 

Dades de sortida 

Revisió 

Validació 

Verificació 

Modificació 

Incorrecta Correcta 
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A les organitzacions educatives, les disconformitats poden aparèixer en multitud de processos, 
i no només en el cas d’articles i materials tangibles, tal i com recull la taula següent. 
 

Productes tangibles Activitat educativa 

Equips audiovisuals en mal estat Retards o faltes d’assistència dels docents 

Llibres defectuosos Errors en l’exposició dels continguts 

Materials didàctics que no concorden amb 
el programa del curs 

Planificació del curs incorrecta 

Mal funcionament dels equips informàtics i 
de les xarxes de comunicacions (wifi, 

moodle, etc) 

Escassa validesa del resultat dels exàmens (si 
no són del nivell apropiat) 

Eines i aparells deteriorats a l’aula de 
tecnologia 

Inclusió de continguts que no formen part del 
programa 

Aules i equipaments inadequats Pèrdua de documents 

Taula 12: Exemples de disconformitats. 
 
Òbviament, és molt senzill aplicar el procés de control de disconformitats quan es tracta de 
productes tangibles, ja que l’error és evident i objectiu. Quan hi intervé una persona apareix la 
subjectivitat ja que, per exemple, dues persones poden no estar d’acord en quina és la 
planificació correcta per a un curs. És per això que, de forma prèvia a l’inici del curs, cal 
acordar tots els aspectes que es refereixen a l’activitat educativa. 
 
En qualsevol cas, no totes les disconformitats tenen la mateixa importància, i s’estableixen tres 
categories segons la seva magnitud. 
 

a) Disconformitats que no afecten a la qualitat en gran mesura, i amb una baixa 
probabilitat de repetició. No cal prendre cap mesura. 

 
b) Disconformitats que afecten directament a la qualitat, però que no poden corregir-se. 

En serien un exemple la manca d’assistència del professorat o la mala exposició dels 
continguts. En aquests casos ja no és possible tornar enrere per solucionar el 
problema, així que únicament es pot informar als clients i aquesta informació s’ha 
d’introduir dins de les mesures correctores per tal que la disconformitat no es torni a 
produir. 

 
c) Disconformitats que afecten a la qualitat i que poden corregir-se. En aquest cas, donat 

que es pot eliminar l’error immediatament, cal aplicar les mesures amb la màxima 
rapidesa. En són un exemple la planificació del curs o la realització de materials 
didàctics, ja que permeten canvis a mesura que s’avança en el temps.  

 

5.5.2. Mesures correctores 
 
Com s’ha vist anteriorment, totes les disconformitats que es poden presentar necessiten 
mesures correctores o preventives que impliquin que no es tornin a repetir els errors. Mentre 
les mesures correctores són una resposta a un problema o disconformitat, les intervencions 
preventives s’efectuen per tal d’evitar que apareguin les disconformitats. 
 
La Norma ISO 9001 exigeix que els centres acreditats disposin d’uns certs procediments 
documentats pel que fa a les mesures correctores, com per exemple: 
 

• Un sistema per al tractament de reclamacions. 
 
• El tractament de registres de disconformitats. 

 
• L’anàlisi de les causes de les disconformitats. 
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• La decisió sobre les mesures a prendre per eliminar les causes o reduir-ne l’impacte 

negatiu. 
 

• El control de la implantació de les mesures correctores. 
 
Com s’observa, aquesta documentació es correspon al procés que cal seguir per a la 
implantació de mesures correctores. El Manual de la Qualitat ha d’indicar quines són les 
mesures correctores en vigor, on s’apliquen i com es documenten. En definitiva, cal disposar 
d’una documentació que permeti investigar disconformitats, les seves causes, l’aplicació de 
mesures correctores i el control de les mateixes. 
 
Una de les activitats realitzades al Màster va ser l’anàlisi d’un procés de reclamacions. A 
l’Annex 5 es presenta el cas, i com s’hagués hagut de resoldre aplicant la Norma ISO 9001. 
 

5.5.3. Mesures preventives 
 
Les mesures preventives tenen uns principis similars als de les correctores, tot i que entren en 
funcionament abans que es produeixi una disconformitat. Sorgeixen, no de la necessitat de 
canvi, sinó de suggeriments de canvi. Aquest és el principal matís que les diferencia de les 
mesures correctores, com es mostra a continuació. 
 

Abans de 
planificar el 

procés 

Abans 
d’iniciar el 

procés 

Execució del 
procés 

Després del 
procés 

Segona 
execució del 

procés 

  Disconformitat 
Mesura 

correctora 
Funcionament 

correcte 

Suggeriment 
Mesura 

preventiva 
Funcionament 

correcte 
  

Taula 13: Esquema temporal del procés de millora. 
 
Les fonts d’informació en la prima fase, anterior a la planificació del procés, i que poden aportar 
suggeriments o idees per a implantar noves mesures preventives poden ser: 
 

• Investigacions sobre els gustos dels alumnes. 
• Informes del curs anterior. 
• Enquestes i avaluacions (veure Annex 6). 
• Anàlisis del rendiment estudiantil. 
• Comentaris d’antics alumnes. 

 
L’organització escolar que vulgui tenir una certificació ISO ha de ser capaç de demostrar que 
ha intentat impedir que es produeixin disconformitats, i que els mitjans per aconseguir-ho es 
basen en criteris de millora contínua de la qualitat. 
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6. Qüestions generals sobre la implantació 

6.1. Qüestions plantejades i resultats esperats 
 
L’objecte d’aquest treball, a part de determinar l’aplicació de les Normes ISO a l’educació i 
presentar casos pràctics, és també donar resposta al requeriment descrit en el punt 2.3. És a 
dir, investigar si l’ús d’aquestes normes suposa veritablement una millora de la qualitat, i en 
quins àmbits ho fa de forma més notòria. 
 
Per això, s’han preparat unes preguntes a plantejar als centres educatius trobats que disposen 
de certificació ISO a Barcelona. Les qüestions, i les respostes esperades a priori, són les 
següents. 
 

a) Quant de temps que fa que van implantar les Normes ISO? 
 
Donat que les Normes ISO són relativament recents, i que no existeixen uns grans 
coneixements ni documentació associada a l’educació, és de preveure que en general faci 
menys de 5 anys que s’han implantat les normes. 
 

b) Quines van ser les motivacions inicials per a iniciar el procés? 
 
El Manual de Qualitat de la Norma ISO 9001 estipula que hi ha d’haver un compromís de la 
Direcció amb la qualitat. Per tant, les motivacions inicials haurien d’anar en aquest sentit, per 
sobre d’altres com la imatge o la distinció respecte a competidors. 
 

c) Va suposar una càrrega de documentació molt important? 
 
Les Normes ISO impliquen un volum de documentació important, així que aquesta pregunta és 
una mica redundant. Amb aquesta qüestió és pretén que el centre proporcioni informació sobre 
quins aspectes de la documentació van ser més complicats de realitzar. 
 

d) Va haver-hi part del professorat que ho veia més aviat com una càrrega que com una 
solució? 

 
Respecte a les Normes ISO, quan es comencen a implantar, hi ha dos posicionaments: les 
persones que hi creuen des de l’inici i fan l’esforç d’adaptar-s’hi, i les que veuen les Normes 
com una ingerència a l’autonomia personal i una pèrdua de temps. 
 

e) Apliquen les normes a l'administració o també per criteris relacionats amb 
l'ensenyament? 

 
La resposta esperada és, evidentment, la segona. Amb aquesta pregunta es pretén conèixer en 
quins àmbits concrets s’apliquen. 
 

f) En cas favorable, han notat una millora en els resultats dels alumnes? 
 
La hipòtesi personal porta a esperar una resposta positiva, tot i la dificultat de correlacionar 
ambdós aspectes. 
 
Preguntes obertes: 
 

g) Quins resultats i avantatges han implicat la implantació de les normes? 
 

h) Quin cost ha tingut per al centre la implantació del sistema de qualitat? 
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6.2. Primers resultats en centres educatius 
 
Les normes ISO 9000 es van començar a implantar de forma generalitzada a mitjans dels anys 
90 i van tenir una ràpida difusió a nivell internacional, gràcies als resultats aconseguits en la 
millora de la qualitat dels processos industrials. Fins a mitjans de l’any 1995, només quatre 
escoles del Regne Unit disposaven de certificació, tot i que posteriorment el rang es va ampliar 
de forma progressiva per Holanda, Suïssa, Estats Units, Canadà, Singapur i Austràlia [10].  
 
Tant a nivell mundial com nacional, resulta impossible quantificar el nombre de centres que han 
implementat un sistema de millora de la qualitat ja que, només als Estats Units, existeixen 50 
organismes autoritzats per a realitzar acreditacions de forma independent. En aquell país es 
calcula que poden haver-hi més de 600 centres educatius registrats segons Normes ISO, 
mentre que al Regne Unit n’hi hauria sobre els 50. La majoria dels centres dels Estats Units 
que disposen de certificació són de formació professional (73,7%), mentre que la resta 
corresponen a una acadèmia, una escola superior (High School), una escola d’ensenyament 
secundari (Middle School), una escola d’ensenyament primari (Elemental School) i cinc 
districtes escolars sencers: Altoona, Liberty Center, Claymont, Lancaster i Jefferson County. 
Aquest últim és el més gran, amb 143 escoles i 89000 estudiants [21].  
 
Al Regne Unit, dels centres estudiats, un 72,7% són centres de formació professional, mentre 
que els demés es reparteixen entre centres d’educació secundària i acadèmies d’idiomes [10]. 
 

 
Figura 13: El Districte d’Altoona va ser la cinquena institució en implantar la ISO 9001. [22] 

 
Quant als motius principals per a implementar les Normes, existeixen divergències entre els 
dos països. Tal i com mostra el quadre inferior, els centres del Regne Unit han valorat molt més 
les qüestions d’imatge, per sobre de la millora de l’eficiència [10]. No cal dir que aquesta és una 
postura errònia, ja que la millora de la imatge és una conseqüència de la millora dels processos 
del centre. 
 

Motiu Estats Units Regne Unit 

Millorar l’eficiència del centre. 57,9% 18,2% 

Tenir les ISO com una eina per ampliar el mercat. 31,6% 72;7% 

Pressió dels sectors productius i socials per proporcionar 
treballadors més qualificats. 

10,5% 9,1% 

Taula 14: Motivacions per adoptar la certificació ISO 9001. 
 
Pel que respecta a experiències documentades en altres països, destaca la presència de les 
Normes ISO a Mèxic, segurament per analogia amb els Estats Units. En aquest sentit, una 
escola de Monterrey i una de Mèxic D.F. que segueixen el programa americà en disposen [23] i 
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[24]. A part d’aquestes dues, fins a 14 centres més (un 40% privats) estan certificats segons la 
Norma ISO 9001 [25]. L’exemple més important és el de la Universitat Nacional Autònoma de 
Mèxic (UNAM), que la va rebre l’any 2005. 
 
 

 
 

Figura 14: Pàgina d’inici d’una escola certificada a l’estat de Puebla. [26] 
 
Pel que respecta a la relació entre la implantació de les Normes ISO i la millora del rendiment 
dels alumnes, les úniques dades disponibles corresponen a un estudi realitzat al Estats Units, 
recollit a l’Annex 7. En aquest, s’analitzen diversos paràmetres de 111 escoles, entre ells el 
percentatge de superació dels estudis obligatoris. Dividint els centres en dos grups, 34 d’ells 
disposen de certificació i 56 no en tenen. Un cop registrades les dades i fets els càlculs, els 
resultats són els següents [27]. 
 

 Escoles amb ISO 9001 Escoles sense ISO 9001 

Superació 84,7% 77,0 % 

Fracàs escolar 15,3% 23,0% 

Taula 15: Comparació de resultats acadèmics en centres certificats i no certificats. 
 
Com s’observa, l’índex de fracàs escolar és 8 punts inferior en els centres certificats, que se 
situa en 15 estudiants per cada 100. Les dades són extrapolables a nivell nacional, ja que el 
percentatge de fracàs escolar als Estats Units és d’un 25% [28]. 
 
A nivell estatal existeix un organisme privat, anomenat Eduqatia, que proveeix serveis de 
certificació i que està especialitzat en l’àmbit educatiu. Aquesta empresa ha realitzat 358 
certificacions a escoles, acadèmies i centres de FP de tot l’estat, mentre que ha retirat 28 
certificacions existents. Del nombre total, 11 certificacions corresponen a centres de Catalunya 
[29]. 
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Figura 15: Pàgina d’inici d’un centre certificat amb el segell d’Eduqatia. [30] 
 
Com succeeix en altres parts del món, donat que existeixen diversos organismes que realitzen 
certificacions (com, per exemple, el TÜV), i que no tots ells ofereixen informació detallada sobre 
els clients, no és possible determinar amb exactitud el nombre de centres educatius que han 
implementat un sistema de millora de la qualitat. Segons la recerca realitzada, a la ciutat de 
Barcelona hi ha 9 centres que en disposen, les respostes dels quals han servit per a elaborar 
part d’aquest capítol. Aquestes escoles són les següents: 
 

• Escola IPSE 
 
• Escola IPSI 

 
• Col·legi Pare Damià 

 
• Maristes (9 escoles certificades a Catalunya, 2 d’elles a Barcelona) 

 
• La Salle (16 escoles certificades a Catalunya, 4 d’elles a Barcelona) 

 
Un 50% dels centres disposa de certificació des de fa aproximadament dos anys, mentre que el 
un dels restants fa quatre anys que està certificat. Com a mitjana, el temps necessari que 
requereix la implantació és de 17 mesos. Tots ells apliquen les directrius de les Normes ISO 
tant per a processos educatius com administratius i, en el seu dia, van valorar de forma 
unànime la millora contínua com a motiu per a implantar-les. 
 
Coincideixen també pel que fa a les dificultats trobades, com ara una gran quantitat de feina a 
l’inici (100%), poca motivació per una part del professorat, lligada al desconeixement de les 
Normes (70%), els costos de la certificació (50%) i les hores de treball i formació del personal 
(20%). Una de les escoles enquestades ha accedit a dir el cost de la implantació, que se situa 
al voltant dels 8000€, mentre que les auditories anuals tenen un cost aproximat de 4500€, 
depenent de la quantitat de processos a revisar. Segons les dades consultades, referents a 
centres internacionals, els costos ascendeixen a 12000€ per a la certificació i 8000€ anuals per 
cada auditoria [10]. La diferència de costos trobats es pot deure a les característiques dels 
salaris a cada país i a l’envergadura dels centres (a major envergadura, més processos i més 
costos). 
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Figura 16: Registre de certificació emès pel Technischer Überwachungs-Verein (TÜV). [31] 
 
En la banda positiva, unànimement destaquen que el sistema de qualitat de la ISO 9001 millora 
i simplifica la forma de treball, mantenint tota la documentació al dia. Totes les activitats es 
justifiquen mitjançant actes i, tot i que la certificació és un procés llarg que no dóna resultats 
immediats, els índexs de satisfacció de les famílies han anat en continu augment. 
Concretament, les enquestes a 400 famílies d’un dels centres situen l’índex de satisfacció 
general en un 80,5%, la imatge en un 83%, el valor acadèmic de la formació en un 82,5%, les 
instal·lacions en un 71%, la comunicació amb el centre en un 70% i els serveis en un 70%. Les 
enquestes, curiosament, són una demanda dels pares per tal d’integrar-se en el procés de 
millora de la qualitat. 
 
En l’àmbit acadèmic s’han observat grans millores en les programacions, que es mantenen 
actualitzades i no donen lloc a rectificacions o improvisacions. A pesar d’això, no s’han pogut 
constatar encara millores directes pel que fa al rendiment dels alumnes. Les Normes ISO no 
tenen unes conseqüències immediates per a l’alumnat, per la qual cosa els resultats dels 
índexs de fracàs escolar aniran lligats al temps que fa que la norma s’aplica, ja que la millora 
en la organització ha de tenir efectes implícits sobre el rendiment. El primer resultat obtingut 
amb rigor es produirà quan es pugui comparar tota una generació educada en un centre amb 
les Normes ISO respecte la resta d’alumnes de centres que no les han implantat.  
 
No obstant, atenent les dades dels índexs de fracàs dels Estats Units mostrades anteriorment, 
és possible realitzar una extrapolació. Si es seguís la mateixa tendència a Catalunya, es podria 
passar del 21% actual al 14% de fracàs escolar, 4 punts per sobre de l’objectiu de la Unió 
Europea per al 2020. 
 

6.3. Avantatges i inconvenients 
 
Com tot nou sistema a posar en pràctica, l’adopció de les Normes ISO a l’ensenyament 
comporta una sèrie d’avantatges i inconvenients. Alguns d’ells s’han desenvolupat anteriorment 
però, a com a resum final, en aquest capítol s’agrupen els principals aspectes positius i 
negatius. 

6.3.1. Avantatges 
 
Els principals avantatges de la certificació es poden agrupar en cinc categories: reconeixement 
del nivell de qualitat, millora de la cultura de la qualitat entre el personal, racionalització de 
l’organització interna i obtenció de resultats qualitatius sòlids. 
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a) Reconeixement extern del nivell de qualitat 
 
Un dels motius apuntats a l’inici del treball era la projecció externa que proporciona la 
possessió d’una certificació. Com és evident, aquest motiu és un avantatge en sí mateix, ja que 
tant de cara als propis clients com a clients potencials es dóna una imatge de qualitat en els 
serveis, compromís amb la millora contínua, credibilitat en els resultats i confiança per a assolir 
els objectius d’excel·lència. 
 

b) Millora de la cultura de qualitat entre el personal 
 
El fet d’haver d’elaborar la documentació del sistema de gestió de la qualitat obliga a que tot el 
personal hagi de participar en aquest procés. Per tant, totes les persones implicades han de 
disposar dels coneixements necessaris sobre la millora de la qualitat. A més, per tal que la 
implantació sigui correcta, s’ha de generalitzar la cultura de qualitat, que implica fer bé les 
coses, anotar les incorreccions i establir procediments de millora. Només així, i amb la 
consecució de resultats positius, és possible arribar a motivar a totes les persones i avançar en 
la direcció de la millora contínua.  

 
c) Racionalització de l’organització interna 

 
En aquest camp s’hi produeixen dos tipus d’avantatges. D’una banda, els nous mecanismes de 
garantia de la qualitat, com el control de documents, les auditories, les mesures correctores i 
les revisions per la direcció. Tots aquests aspectes passen a ser considerats contribucions a 
una major eficàcia. D’altra banda, el sistema de qualitat contribueix a un canvi organitzatiu 
important i a una racionalització del mateix: 
 

 L’organització del centre esdevé més racional i transparent. 
 

 Les responsabilitats del personal queden definides amb claredat. 
 

 La majoria dels processos es duen a terme de forma reglamentada. 
 

 Es reforça de forma molt important la comunicació interna del centre. 
 

 Es potencia una dinàmica de millora contínua 
 
 

d) Obtenció de resultats qualitatius sòlids 
 
Els centres que obtenen una certificació han de concretar les seves línies d’actuació, amb la 
qual cosa la variabilitat en els resultats és molt més baixa. En aquest sentit, no només es fa 
referència als resultats acadèmics (que es veuen millorats), sinó també als resultats dels 
processos interns del centre. En són exemples el disseny i l’elaboració de materials curriculars, 
que ha de seguir uns criteris estàndard, la justificació en l’ajust de la temporització del curs o el 
procés de compra de nous materials. Altres millores que es presenten en el sector educatiu 
respecte en altres sectors són [33]: 
 

 Major control per part de la Direcció. 
 

 Augment de la consciència dels problemes existents. 
 

 Menys problemes de procediment. 
 

 Augment de la proporció de mercat. 
 

 Millor atenció i satisfacció del client. 
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És en aquest últim punt, corresponent a la qualitat percebuda, on els efectes de les Normes 
ISO han sigut més visibles. Pel seu estudi s’estableixen cinc variables [34]: 
 

• Fiabilitat: capacitat per a dur a terme correctament els serveis educatius promesos. 
 
• Seguretat: coneixements del personal i habilitat per a generar confiança. 

 
• Materials: estat dels elements físics de l’escola (infraestructures, equips, etc). 

 
• Empatia: atenció individualitzada als alumnes. 

 
• Responsabilitat: ajuda als estudiants i provisió de respostes adequades. 

 
La mesura de la satisfacció es realitza a partir del grau de compliment d’aquestes variables, 
catalogades de 1 (mínim) a 5 (màxim). Els resultats es proporcionen en percentatge. 
 

Categoria Escoles amb 
certificació ISO 9001 

Escoles sense 
certificació ISO 9001 Diferència 

Fiabilitat 95,6% 68% 27,6% 

Seguretat 93,2% 63,8% 29,4% 

Materials 93,8% 56,8% 37% 

Empatia 94% 66,8% 27,2% 

Responsabilitat 92,4% 50,6% 41,8% 

Mitjana 93,8% 61,2 32,6% 

Taula 16: Comparació dels índexs de satisfacció entre escoles (amb i sense certificació). 
 
Les dades de la taula mostren molt clarament que els índexs de satisfacció augmenten de 
forma molt significativa, més d’una tercera part, en el cas de les escoles que disposen de 
certificació ISO 9001. El punt millor valorat correspon a la fiabilitat, és a dir, que els serveis i 
activitats promeses satisfan les expectatives promeses. Per contra, l’aspecte menys valorat (i 
que té major diferència entre els centres certificats i els no certificats) és l’ajuda, l’orientació i la 
resposta a l’alumnat en cas de necessitat o dubte. 
 

6.3.2. Inconvenients 
 
Si bé és cert que els resultats de la certificació aporten nombrosos avantatges, el procés de 
certificació presenta inconvenients importants, especialment en dos àmbits: costos i burocràcia. 
 

   El cost de la certificació se situa entorn als 8000€, depenent de l’envergadura. 
 

 Anualment cal revisar els processos mitjançant auditories, amb un cost a partir dels 
4500€ i que pot arribar fins als 10000€ [10]. 

 

 Passats tres anys, cal tornar a obtenir una nova certificació. A nivell econòmic, 
aquest fet és un inconvenient afegit, tot i que a nivell intern no hauria de suposar un 
problema si es superen les auditories de manteniment. 
 

 Les inspeccions per part dels auditors comporten canvis i costos. Escoles del 
Regne Unit han deixat de banda les Normes ISO degut a les molèsties causades per 
excessives inspeccions [10].  
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 La quantitat de feina per dur a terme la documentació requerida és molt elevada, i 
això pot implicar que part del professorat es mostri contrari a la certificació. 

 

 Existeix un cert risc a evolucionar cap a una forma de treballar excessivament 
burocràtica, centrada en procediments i processos. Un cop obtinguda la certificació 
també hi ha el risc de creure que el centre educatiu és perfecte. 
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7. Conclusions 
 
L’objectiu d’aquest treball era estudiar les Normes ISO en matèria de qualitat, per tal de 
determinar si la seva aplicació a l’ensenyament resultava factible i convenient. El requeriment 
del que es partia eren els baixos nivells en el rendiment i en les competències dels alumnes, 
per la qual cosa calia determinar si l’aplicació de les Normes podia donar-hi resposta. 
 
Un cop realitzat el treball, és possible afirmar que l’aplicació de les Normes ISO a 
l’ensenyament no és solament una possibilitat sinó una realitat, tant a Catalunya com a la resta 
del món. Si bé és cert que la interpretació de la normativa requereix un esforç important, donat 
que el text és genèric, i que els costos de la certificació són elevats, les instruccions 
proposades s’han demostrat vàlides en el seu objectiu de millora de la qualitat, proporcionant 
importants avantatges pel centre i pels seus alumnes. 
 
El resultats ratifiquen les expectatives inicials, ja que tant els índexs de finalització dels estudis 
com de satisfacció amb el centre augmenten de forma significativa un cop adoptada la 
certificació. En conclusió, només des d’una millora interna del centre que tingui en compte les 
necessitats dels alumnes i les expectatives de les famílies, que proveeixi els recursos 
necessaris, i que estableixi criteris per corregir els errors es podrà avançar en l’objectiu de 
d’oferir un ensenyament de qualitat. Resulta indispensable, per tant, plantejar la millora dels 
resultats dels alumnes com una conseqüència del bon funcionament del centre.  
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