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A. DOCUMENTS XARXA DE COORDINADORS DE 

QUALITAT 

1.1. Mapa de processos d’una escola de la Sagrada F amília 

d’Urgell 
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1.2. Desplegament dels processos operatius 

 

O1. Admissió d’alumnes 

O1.10. Difusió del centre 

O1.20. Acolliment i informació a les famílies 

O1.30. Preinscripció i matriculació 

 

O2. Programació general de centre (anual) 

 O2.10. Organització del centre: 

  O2.10.10. Càrrecs de direcció i coordinació 

  O2.10.20. Assignació de professors i tutors, grups   

       d’alumnes, àrees i espais. 

O2.20. Distribució d’hores lectives i no-lectives. Calendari de reunions i     

hores de formació. 

O2.30. Planificació d’activitats i sortides. 

 

O3. Procés d’ensenyament-aprenentatge 

 O3.10. Elaboració de les programacions 

O3.10.10 Elaboració de les programacions curriculars i   

                 complementaries 

  O3.10.20. Elaboració de les adaptacions i modificacions    

         curriculars individualitzades. 

 O3.20. Execució del procés d’ensenyament i aprenentatge: 

  O3.20.10. Preparació i organització de les sessions de classe 
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  O3.20.20. Realització d’activitats d’ensenyament i aprenentatge i   

         activitats d’atenció a la diversitat. 

  O3.20.30. Avaluació dels alumnes. 

 

O4. Orientació i tutoria 

O4.10. Gestió de l’assessorament psicopedagògic 

  O4.10.10. Detectar, valorar i atendre les necessitats educatives. 

  O4.10.20. Gestionar el pla d’atenció a la diversitat. 

  O4.10.30. Atendre i orientar a tutors i professors. 

  O4.10.40. Orientar acadèmicament i professionalment els  

                                       alumnes. 

 O4.20. Acció tutorial 

  O4.20.10. Traspàs d’informació entre cicles i/o etapes. 

  O4.20.20. Tutories individualitzades i de grup. 

  O4.20.30. Acció tutorial amb les famílies. 

  O4.20.40. Fer complir el RRI. 

  O4.20.50. Coordinar l’avaluació dels alumnes. 

 

O5. Pastoral  

 O5.10. Elaboració de les programacions de pastoral 

 O5.20. Execució de les programacions de pastoral 

O5.20.10. Preparació i organització de les activitats de pastoral 

  O5.20.20. Realització d’activitats de pastoral 

  O5.20.30. Avaluació de les activitats de pastoral 



Pàg. 6  Memòria 

 

1.3. Indicadors comuns 
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B. DEFINICIÓ DELS INDICADORS ESTRATÈGICS 

2.1. Perspectiva dels clients 

Nom:  Alumnes que es matriculen en ensenyaments post-obli gatoris 

Codi:  I1-C 

Objectiu:  Augmentar la inserció acadèmica i professional de l’alumnat 

Fórmula de càlcul:  
(Alumnes matriculats en BTX o cicles formatius / Alumnes 

matriculats 4rt ESO ) x 100 

Interpretació:  El percentatge d’alumnes que continuen els estudis 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentatge 

Origen dades:  Trucada telefònica a tots els alumnes durant el primer trimestre 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Equip docent de secundària 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Cap d’estudis secundària  

Valor objectiu:  85% 

 

Nom:  
Alumnes que troben treball en finalitzar els estudi s 

 (Cicles Formatius) 

Codi:  I2-C 

Objectiu:  Augmentar la inserció acadèmica i professional de l’alumnat 
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Fórmula de càlcul:  
Alumnes amb contracte de treball en relació al seu àmbit d’estudi / 

Total alumnes que finalitzen un Cicle Formatiu 

Interpretació:  
Els alumnes que un cop finalitzat el Cicle Formatiu troben feina en el 

període de juny a desembre. 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentatge 

Origen dades:  Trucada telefònica a tots els alumnes durant el primer trimestre 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Equip docent de secundària 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Cap d’estudis secundària 

Valor objectiu:  75% 

 

Nom:  Places cobertes 

Codi:  I3-C 

Objectiu:  Mantenir i/o augmentar la matricula del centre 

Fórmula de càlcul:  
(Places cobertes del centre / total de places disponibles) x 100 

Total i per etapes 

Interpretació:  Conèixer la situació de matrícula del centre 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentual 

Origen dades:  Matricules 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 
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Nivell comunicació:  Consell escolar 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Titular 

Valor objectiu:  90% 

 

Nom:  Relació de pre-inscripcions 

Codi:  I4-C 

Objectiu:  Mantenir i/o augmentar la matricula del centre 

Fórmula de càlcul:  (Nombre pre-inscripcions / places disponibles) x 100 

Interpretació:  A partir de les pre-inscripcions, veure quin serà el ritme de matrícula. 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentual 

Origen dades:  Pre-inscripcions 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Equip directiu 

Periodicitat:  A mig període de pre-inscripció i al final del període 

Responsable:  Titular 

Valor objectiu:  Superior al 100% 

 

Nom:  Grau de satisfacció dels alumnes 

Codi:  I5-C 

Objectiu:  Augmentar la satisfacció d’alumnes i famílies 
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Fórmula de càlcul:  
(Número d’alumnes satisfets / Número d’alumnes totals) x 100 

Mitjana de les enquestes de valoració (valoració d’1 a 10) 

Interpretació:  La satisfacció de l’alumnat respecte el centre 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentatge 

Origen dades:  Valoració de les enquestes realitzades als alumnes 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Claustre de l’escola 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Director 

Valor objectiu:  
70% 

7 

 

Nom:  Grau de satisfacció de les famílies 

Codi:  I6-C 

Objectiu:  Augmentar la satisfacció d’alumnes i famílies 

Fórmula de càlcul:  
(Número de famílies satisfetes / Número de famílies totals) x 100 

Mitjana de les enquestes de valoració (valoració d’1 a 10) 

Interpretació:  La satisfacció de les famílies respecte el centre 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentatge 

Origen dades:  Enquestes realitzades a les famílies 
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Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Comunitat educativa 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Director 

Valor objectiu:  
70% 

7 

 

Nom:  Aparicions positives en mitjans de comunicació 

Codi:  I7-C 

Objectiu:  Millorar la imatge del centre; impulsar estratègies de marketing 

Fórmula de càlcul:  Nombre de noticies del centre en premsa local o televisió local 

Interpretació:  
El coneixement que es té de les activitats del centre a nivell local. 

Coneixement i valoració de la vida del centre 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  -- 

Origen dades:  Recull de premsa setmanal 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Claustre 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Titular 

Valor objectiu:  5 
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Nom:  Inversió en campanyes de difusió del centre 

Codi:  I8-C 

Objectiu:  Millorar la imatge del centre i donar-la a conèixer 

Fórmula de càlcul:  Euros invertits en campanyes de difusió 

Interpretació:  
Com dóna a conèixer el centre la seva imatge (web, cartells, falques 

publicitàries, anuncis diaris, ...) 

Tipus d’indicador:  Economia 

Unitat de mesura:  Euros 

Origen dades:  Factures de les campanyes de difusió 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Consell escolar 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Titular 

Valor objectiu:  1000 euros 

 

2.2. Perspectiva dels processos interns 

Nom:  Nombre d’iniciatives proposades 

Codi:  I9-PI 

Objectiu:  Desenvolupar projectes d’innovació al centre 

Fórmula de càlcul:  Propostes d’innovació per part dels departaments didàctics 

Interpretació:  
Mesura de la innovació que es potència des dels departaments 

didàctics 
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Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  -- 

Origen dades:  Propostes en forma de projecte d’innovació presentades a direcció 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Claustre 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Director 

Valor objectiu:  Un projecte al curs per departament didàctic 

 

Nom:  
Nombre de programes d’innovació i persones del cent re 

implicades 

Codi:  I10-PI 

Objectiu:  Desenvolupar projectes d’innovació al centre 

Fórmula de càlcul:  

a) Nombre de programes d'innovació del centre* 

 

b) Nombre de personal del centre implicat en programes d'innovació 

/ total personal del centre 

Interpretació:  Implicació del centre en la innovació 

Tipus d’indicador:  Eficiència 

Unitat de mesura:  -- 

Origen dades:  Pla Anual 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Claustre i famílies 



QCl, una eina per a la millora i la qualitat en els centres educatius  Pàg. 15 

 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Director 

Valor objectiu:  
a) 

b) 

* Programa d'innovació: Programa planificat (el programa ha de tenir uns objectius, uns continguts, 

unes activitats a desenvolupar  i un calendari definits) amb una dotació econòmica. Un programa 

d'innovació pot derivar d'una àrea de millora, o pot derivar també,  d'una bona experiència d'un docent 

o d'un grup de docents que l'equip directiu decideix replicar i convertir en innovació planificada en 

forma de projecte per a tot el centre. 

 

Nom:  Grau d’extensió del sistema de gestió de la qualita t 

Codi:  I11-PI 

Objectiu:  Assolir l’implantació d’un sistema de gestió de qualitat 

Fórmula de càlcul:  (Etapes certificades / Etapes del centre) x 100 

Interpretació:  
El nivell d’implantació del sistema de gestió de la qualitat en el 

centre 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentatge 

Origen dades:  Auditories de certificació 

Nivell presa decisions:  Comissió de qualitat 

Nivell comunicació:  Claustre 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Coordinador de qualitat 

Valor objectiu:  70% 
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Nom:  
Participació de les persones del centre en el siste ma de gestió 

de la qualitat 

Codi:  I12-PI 

Objectiu:  Assolir la implantació d’un sistema de gestió de qualitat 

Fórmula de càlcul:  Nombre de persones que participen* / plantilla del centre 

Interpretació:  Implicació i participació del personal en el projecte de qualitat 

Tipus d’indicador:  Eficiència 

Unitat de mesura:  Percentatge 

Origen dades:  Pla de qualitat 

Nivell presa decisions:  Comissió de qualitat 

Nivell comunicació:  Equip directiu 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Coordinador de qualitat 

Valor objectiu:  50% 

* Participar en el sistema = haver rebut formació específica i haver treballat o estar treballant en algun 

equip de millora, de procés, comissió o equip de treball específic del sistema. 

 

Nom:  Nombre d’entrades del professorat a la intranet 

Codi:  I13-PI 

Objectiu:  Definir i implantar el pla de comunicació 

Fórmula de càlcul:  
(Nombre de professors diferents que accedeixen com a mínim un 

cop per setmana / total professorat) x 100 

Interpretació:  
Ús i aprofitament que fa el professorat de l’eina de comunicació de 

la intranet 
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Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentual 

Origen dades:  Estadístiques Intranet 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Claustre 

Periodicitat:  Trimestral 

Responsable:  Coordinador TIC 

Valor objectiu:  70% 

 

Nom:  Nombre d’entrades de les famílies a la intranet 

Codi:  I14-PI 

Objectiu:  Definir i implantar el pla de comunicació 

Fórmula de càlcul:  
(Nombre de famílies diferents que accedeixen com a mínim un cop 

per setmana / total professorat) x 100 

Interpretació:  
Ús i aprofitament que fan les famílies de l’eina de comunicació de la 

intranet 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentual 

Origen dades:  Estadístiques Intranet 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Claustre i famílies 

Periodicitat:  Trimestral 

Responsable:  Coordinador TIC 
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Valor objectiu:  50% 

Nom:  Grau de satisfacció amb la comunicació interna 

Codi:  I15-PI 

Objectiu:  Definir i implantar el pla de comunicació 

Fórmula de càlcul:  
(Número de professors satisfets / Número d’alumnes totals) x 100 

Mitjana de les enquestes de valoració (valoració d’1 a 10) 

Interpretació:  
Satisfacció del professorat amb la situació actual de la comunicació 

interna 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentual 

Origen dades:  
Preguntes sobre comunicació interna de l’enquesta de valoració de 

clima laboral 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Claustre 

Periodicitat:  Semestral 

Responsable:  Director 

Valor objectiu:  
70% 

7 

 

Nom:  
Percentatge d’hores curriculars que es desenvolupen  amb la 

integració de les TIC 

Codi:  I16-PI 

Objectiu:  Augmentar l’ús de les TIC 

Fórmula de càlcul:  (Nombre d'hores del currículum que es desenvolupa amb la 
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integració de les TIC/Nombre total d'hores del currículum) x 100 

Interpretació:  Grau d’implantació de les TIC de manera transversal en la docència 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentual 

Origen dades:  
Graelles de reserva de aules TIC i materials TIC (canons i pissarres 

digitals) 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Claustre 

Periodicitat:  Semestral 

Responsable:  Coordinador TIC 

Valor objectiu:  20% 

 

Nom:  Visites a la intranet per curs escolar 

Codi:  I17-PI 

Objectiu:  Augmentar l’ús de les TIC 

Fórmula de càlcul:  
(Nombre d'alumnes diferents que accedeixen a la intranet com a 

mínim un cop per setmana/ alumnes del centre per curs escolar) x 

100 

Interpretació:  
Ús i aprofitament que fan els alumnes i potencien els professors de 

la intranet com a eina de suport en els processos d’ensenyament - 

aprenentatge 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentual 

Origen dades:  Estadístiques intranet 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 
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Nivell comunicació:  Claustre 

Periodicitat:  Semestral 

Responsable:  Coordinador TIC 

Valor objectiu:  70% 

 

2.3. Perspectiva d’aprenentatge i desenvolupament 

Nom:  Formació del personal 

Codi:  I18-AD 

Objectiu:  Desenvolupar les competències del professorat 

Fórmula de càlcul:  Hores de formació del personal del centre * / Total de professors 

Interpretació:  
Hores de formació que dedica el professorat per tal de desenvolupar 

altres competències o reforçar les existents 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Hores 

Origen dades:  Pla de formació anual 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Equip directiu / claustre 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Director 

Valor objectiu:  20h 

* En el cas dels docents, només es tindran en compte les hores realitzades més enllà de les hores 

obligatòries establertes en el Conveni col·lectiu (20h Educació Infantil 1er cicle, i 30h per a la resta). 
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Nom:  Impacte de les aliances 

Codi:  I19-AD 

Objectiu:  
Establir aliances amb institucions educatives, administracions 

públiques i empreses. 

Fórmula de càlcul:  Nombre d'institucions amb les que hi ha una aliança * 

Interpretació:  
Capacitat d’unir esforços i sinergies amb altres institucions o 

organitzacions. 

Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  -- 

Origen dades:  Acords signats 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Claustre i famílies 

Periodicitat:  Semestral 

Responsable:  Titular 

Valor objectiu:  3 

* Entenem per aliança un acord o contracte amb una empresa, entitat, institució, quan es deriva 

d'aquesta col·laboració un valor afegit en forma de recurs. 

 

Nom:  
Grau de satisfacció del personal respecte el seu eq uip de 

treball 

Codi:  I20-AD 

Objectiu:  Fomentar el treball en equip 

Fórmula de càlcul:  
Mitjana de valoració de l'equip de treball propi a l'enquesta de clima 

laboral * 

Interpretació:  Capacitat de col·laborar amb la resta de professorat 
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Tipus d’indicador:  Eficàcia 

Unitat de mesura:  Percentatge 

Origen dades:  Enquesta 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Equip directiu 

Periodicitat:  Semestral 

Responsable:  Cap d’estudis 

Valor objectiu:  70% 

* Equip de treball: conjunt de persones a través de les quals el subjecte realitza la seva tasca o en el 

que s'emmarca la pròpia activitat 

 

2.4. Perspectiva dels recursos 

Nom:  Recursos obtinguts mitjançant convocatòries públiqu es 

Codi:  I21-R 

Objectiu:  Buscar noves fonts de finançament 

Fórmula de càlcul:  Quantitat de recursos obtinguts de convocatòries públiques 

Interpretació:  
Aquelles fonts d’ingressos per al centre que provenen de les 

administracions públiques 

Tipus d’indicador:  Economia 

Unitat de mesura:  Euros 

Origen dades:  Resolucions de convocatòria de subvencions 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 
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Nivell comunicació:  Consell escolar 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Titular 

Valor objectiu:  * 

*Aquestes dades econòmiques, per motius de privacitat de les escoles Sagrada Família 

d’Urgell no són públiques 

 

Nom:  
Alumnes matriculats en activitats extraescolars res pecte el 

total d’alumnes matriculats al centre 

Codi:  I22-R 

Objectiu:  Ampliar les activitats extraescolars com a font d’ingrés 

Fórmula de càlcul:  
(Nombre d'alumnes matriculats en activitats extraescolars / total 

alumnes matriculats en el centre) x 100 

Interpretació:  
Els alumnes que desenvolupen alguna activitat extraescolar en el 

centre 

Tipus d’indicador:  Eficiència 

Unitat de mesura:  Percentual 

Origen dades:  Fulls d’inscripció a les activitats extraescolars 

Nivell presa decisions:  Equip directiu 

Nivell comunicació:  Equip directiu 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Director 

Valor objectiu:  60% 
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Nom:  Cost plaça escolar per etapa 

Codi:  I23-R 

Objectiu:  Millorar la distribució del pressupost 

Fórmula de càlcul:  Despesa total de l'etapa/ total alumnes de l'etapa 

Interpretació:  Coneixement del cost per plaça en les diferents etapes 

Tipus d’indicador:  Eficiència 

Unitat de mesura:  Euros per alumne 

Origen dades:  Balanç / situació econòmica 

Nivell presa decisions:  Titular i administrador 

Nivell comunicació:  Equip directiu 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Titular 

Valor objectiu:  -- 

 

Nom:  Inversió per alumne 

Codi:  I24-R 

Objectiu:  Millorar la distribució del pressupost 

Fórmula de càlcul:  Total pressupost d'inversió / total alumnes matriculats 

Interpretació:  Inversió que duu a terme el centre 

Tipus d’indicador:  Econòmic 

Unitat de mesura:  Euros per alumne 

Origen dades:  Pressupost 
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Nivell presa decisions:  Titular i administrador 

Nivell comunicació:  Equip directiu 

Periodicitat:  Anual 

Responsable:  Director 

Valor objectiu:  * 

*Aquestes dades econòmiques, per motius de privacitat de les escoles Sagrada Família 

d’Urgell no són públiques 


