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Presentació 
 

El proper 13 de novembre tindrà lloc la XII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament.  

 

Des del 1998 el Departament d’Ensenyament dóna suport als centres educatius de Catalunya per 

desplegar sistemes de gestió de la qualitat, per afavorir millores de gestió eficaces i eficients que 

ajudin els centres a l’obtenció de resultats excel·lents en tots els seus processos, especialment els 

d’ensenyament i aprenentatge. 

 

El Programa de qualitat i millora contínua (PQiMC) proposa el repte de recerca contínua de 

diferents models de gestió nacionals i internacionals, per configurar un model propi innovador que 

asseguri que les nostres escoles disposen de referents de gestió per assolir els objectius proposats 

pels diferents projectes educatius. El PQiMC ofereix un conjunt d’accions orientades a guiar, formar, 

reflexionar i implementar sistemes de gestió. 

 

El desenvolupament del PQiMC es fonamenta en el treball a través de xarxes de centres, 

organitzades per nivells de desenvolupament del seu sistema de gestió, acompanyats per un 

coordinador, treballant en equip, compartint aprenentatges i afavorint l'intercanvi d'experiències 

entre els centres que en formen part.  

 

El PQiMC s’adreça a més de 150 centres de diferents tipologies i etapes educatives. En aquests 

moments 96 centres disposen de la certificació d’assegurament de la qualitat, dels quals 16 estan 

acreditats amb sistemes de gestió d’excel·lència. 

 

El programa d’aquesta XII Jornada de Qualitat a l’Ensenyament tracta, especialment, d’ajudar que 

els responsables de la gestió escolar distribueixin el lideratge fins a aconseguir la coresponsabilitat i 

apoderament de totes les parts implicades en l’ensenyament. 

 

Esperem, doncs, que el contingut i desenvolupament de la Jornada siguin satisfactoris per a tots 

vosaltres i no dubteu a fer-nos arribar les apreciacions de millora que considereu oportunes per a 

edicions posteriors. 

 
Bona Jornada! 
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Programa 
 
08.30 h Recepció dels assistents 

 

  Lliurament de credencials 

 

09.00 h Presentació i inauguració de la Jornada 

Joan Mateo, secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament, 

Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 

de Règim Especial, i Jordi Blanch Huguet,  subdirector  general d'Ordenació de la 

Formació Professional Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial 

 

09.20 h Lliurament de diplomes als centres del Servei Educatiu de Catalunya que han 

assolit la certificació ISO 9001 i als centres que s’han avaluat d’acord amb 

models d’excel·lència en la gestió 

  

Lídia Ferré, directora de l’Institut Camps Blancs de Sant Boi Llobregat 

 

09.40 h  El Projecte de qualitat i millora contínua 

Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 

de Règim Especial 

 

10.00 h Ponència marc  

“Lideratge organitzatiu” 

Roser Salavert, doctora en lideratge i tecnologia educativa a la Fordham University, 

Nova York 

 

11.00 h Work-cafè 

Presentació simultània de 54 temes en 56 taules de treball 

   

 

12.00 h Ponència marc  

“Lideratge educatiu: potenciar l'autonomia i la coresponsabilitat a l’aula” 

Francesc Torralba, catedràtic d’ètica de la URL 

 

13.15 h Lideratge transformacional 

“L’ensenyament és un treball d’equips” 

Pep Marí, cap del Departament de Psicologia del Centre d’Alt Rendiment Esportiu 

 

14.15 h Cloenda 

Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 

de Règim Especial 

 

Actuació, a l’exterior de l’hotel, de l’alumnat de l’Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic / Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre 
 

14.30 h Comiat 
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Informació general (Inscripció i assignació de places a les taules de treball)  

 

Les places són limitades. La inscripció es pot realitzar en el web de la XTEC, fins al 9 de novembre 

de 2014, en l’apartat “Formació del professorat de la formació professional”. 

 

Per als interessats que no disposin d’un compte de correu @xtec.cat, la inscripció la poden 

formalitzar a l’adreça  

https://docs.google.com/forms/d/1BGi50ua5akXVIvX-RfHfd-TCvWWEZVhkEx6qigWmsII/viewform 

 

En la inscripció a la Jornada cal indicar, obligatòriament, la selecció d’almenys tres taules del work-

cafè per ordre de prioritat, amb el benentès que s’assignarà una taula a cada participant seguint 

l’ordre de recepció de sol·licituds. 

 

L’assignació de plaça a la Jornada es podrà consultar en el mateix web de la XTEC a partir de l’11 

de novembre, tot i que es trametrà un correu electrònic amb el resultat de l’assignació. La taula del 

work-cafè es comunicarà el mateix dia de la Jornada en recollir les acreditacions. 

 

 
Com s’hi pot anar 

 
Amb cotxe 
- Autopista AP-7, direcció Girona-França, cal prendre la sortida "Universitat Autònoma".  

- Autopista C-58, direcció Sabadell-Terrassa, cal agafar la sortida número 8, que connecta amb 

l'AP-7, direcció Tarragona. A l'AP-7 cal prendre la calçada lateral, i a 1.000 m, la sortida "Universitat 

Autònoma".  

 

Mapa 

 
 

Al GPS, podeu introduir les adreces següents: carretera de Bellaterra, a la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i/o c. Joan Vila Puig, ambdós a Cerdanyola del Vallès. Les coordenades són: latitud 

41,499340 i longitud 2,096230. 

 

Amb tren 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): línies Barcelona-Sabadell (S2) i Barcelona-UAB 

(S55).  

L’estació és la de Bellaterra. La durada del trajecte des de Barcelona és de 30 minuts. Hi ha trens 

cada 10 minuts aproximadament. Podeu consultar els horaris al web dels FGC www.fgc.net. 

https://docs.google.com/forms/d/1BGi50ua5akXVIvX-RfHfd-TCvWWEZVhkEx6qigWmsII/viewform
https://maps.google.es/maps?q=hotel+campus&hl=es&ll=41.500655,2.094312&spn=0.009401,0.01929&sll=41.692248,1.745868&sspn=2.399455,4.938354&hq=hotel+campus&t=m&z=16&iwloc=A
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Amb autobús 

Des de Barcelona: l'empresa Sarbus ofereix un servei de Barcelona (Fabra i Puig) a la UAB cada 30 

minuts. Per a més informació: www.sarbus.com. 

Altres municipis: hi ha un servei diari d'autobusos des d'Igualada, Badalona, Sabadell, Mataró, etc. 

 
Organització 
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 


