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1. Estat de la qüestió.
Els sistemes de gestió de la qualitat
i la formació professional a Espanya
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1. Estat de la qüestió. Els sistemes de gestió de la
qualitat i la formació professional a Espanya
1.1. Estat de la qualitat en tres centres concrets (IES Jaume Mimó,
IES Santa Eulàlia, IES Escola Industrial)
Respecte a l’estudi a nivell micro que hem elaborat en els 3 Instituts
d’Educació Secundària en els quals hem realitzat la major part de les
entrevistes cal destacar que no tots disposen d’un sistema de gestió
de la qualitat. En el cas de l’IES Jaume Mimó constatem que no hi ha
cap sistema i que la qualitat és gestionada de manera informal.
En relació a l’IES Escola Industrial de Sabadell, disposa d’un sistema
de gestió de la qualitat força elaborat. Quant a la documentació
aquesta es divideix en tres manuals diferents: un manual de gestió
de la qualitat, un manual de procediments i un manual d’indicadors
de la qualitat.
Aquest primer manual de gestió de la qualitat presenta el que és tot
el sistema de qualitat. L’objecte d’aquest manual és desciure
l’establiment d’un Sistema de Gestió de la Qualitat alineat amb els
requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión
de la Calidad-Requisitos”.
El sistema de gestió de la qualitat del centre defineix els processos
principals relacionats amb les diferents activitats del centre.
Cadascun d’aquests processos té una sèrie de procediments per tal
de concretar la feina de manera més clara i fàcil. De la mateixa
manera, a cada procediment se li ha assignat un indicador de la
qualitat, el qual ens permet veure quina és l’evolució del
procediment. Igualment, cada procediment té el seu responsable que
és qui vetlla per l’acompliment de la finalitat que té el procediment en
concret. A continuació mostrem quins són els processos principals del
sistema per tal de fer-nos una idea de quins elements prioritza el
centre a l’hora de parlar de qualitat:
•

Processos Estratègics: són els que fixen els objectius, donen
pautes i guies a la resta de processos i elaboren i mantenen
actualitzada la missió de l’organització.
- Planificar i organitzar el centre
- Elaborar i revisar el Projecte Curricular de Centre
- Desenvolupar i revisar el sistema de gestió de la qualitat
(SGQ)
- Gestionar la comunicació, promoció i relacions

•

Processos clau: són els que estan en contacte directe amb
l’alumne.
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-

Gestionar la informació i l’admissió de l’alumnat
Desenvolupar l’ensenyament/aprenentatge d’FP
Gestionar la satisfacció de l’alumnat i família

•

Processos de suport a la cadena clau: són els que recolzen
directament als processos clau i faciliten el seu desenvolupament.
- Realitzar la gestió acadèmica
- Col·laborar amb empreses i facilitar la transició al treball
- Gestionar la biblioteca
- Gestionar les activitats complementàries

•

Processos de suport: són els que faciliten els recursos necessaris a
la resta de processos perquè puguin portar a terme la seva missió.
- Gestionar i formar l’equip humà de l’institut
- Gestionar els recursos econòmics
- Gestionar el sistema informàtic del centre
- Gestionar els recursos materials i les compres
- Seguir i mesurar el sistema de gestió de la qualitat

Pel que fa a la política de qualitat del centre, que podem trobar al
projecte Educatiu de Centre, aquesta està explicitada en tres
objectius, que són els següents:
1. Satisfer les expectatives i necessitats dels alumnes oferintlos un ensenyament de qualitat.
2. Satisfer les expectatives i necessitats dels clients interns i
externs, prestant un servei educatiu d’acord amb la Missió i
el projecte Educatiu del Centre.
3. Crear i mantenir la qualitat en l’ensenyament.
DOCUMENTACIÓ CONSULTADA
IES

Documents Disponibles

Escola
Industrial

Manual de Gestió de la Qualitat,
Manual de procediments,
manual d’indicadors de qualitat,
PEC, PCC, RRI

Jaume Mimó

PEC, PCC, RRI

Santa Eulàlia

-

Referència a la
qualitat?
Sí

No
-
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1.2. Estat de la qüestió en un municipi. El cas de Barcelona.
Per tal de valorar quin és l’estat de la qüestió de la qualitat en els
centres de Formació Professional de la ciutat de Barcelona ens hem
centrat en un estudi realitzat pel Consell de la Formació Professional
de Barcelona l’any 2005. L’estudi es basava bàsicament en la qualitat
de les pràctiques que els alumnes de Formació Professional
realitzaven a les empreses i es fixava principalment en tres àmbits:
l’organització, el seguiment i l’avaluació. Cal esmentar, però que
aquest estudi està basat en la Formació Professional a nivell general i
no especialment en la branca de l’automoció i el metall.
L’estudi esmentat explica la situació actual de diversos aspectes de la
qualitat de les pràctiques dels alumnes a les empreses. Aquests
aspectes fan referència bàsicament, entre d’altres, als tutors de
pràctiques i d’empresa, a la planificació de la formació a les empreses
i a la formació del professorat que fa les funcions de tutors de
pràctiques. Tot seguit ens disposem a comentar quina és la situació
actual d’aquests aspectes.
Pel que fa als tutors i tutores dels Cicles Formatius i de les empreses
cal destacar que no hi ha cap document oficial ni normativa que els
reguli ni s’estableix cap tipus de criteri per valorar la conveniència o
no de continuïtat d’un tutor. Igualment, sovint, el tutor d’empresa no
té un coneixement clar de la Formació Professional ni de les
característiques de l’alumnat així com de les competències que
aquest ha d’assolir a l’empresa. En relació als tutors de pràctiques
dels Cicles Formatius, la majoria no ha tingut cap experiència laboral
en una empresa fora de l’àmbit educatiu o bé l’ha tingut fa molt de
temps i no té una visió real de les tecnologies ni del món empresarial
actual. Igualment, existeix una manca de coordinació entre el tutor
del Cicle Formatiu i el tutors de l’empresa en el procés de seguiment
de l’alumne.
En relació a les empreses, aquestes sovint tenen poca implicació a
l’hora d’encarregar les activitats que ha de fer l’alumne en pràctiques
i això provoca que l’alumne no estigui implicat en un procés amb
resultats i aplicacions reals. Es destaca també una falta d’aproximació
a la realitat del crèdit de síntesi que desenvolupa l’alumnat de Cicles
Formatius de Grau Superior. En general, hi ha una manca de procés
pactat entre la direcció, els coordinadors de Formació professional i
els tutors de formació a les empreses dels diferents Cicles Formatius
per a la planificació de les pràctiques.
Pel que fa a la incorporació de l’alumnat a les empreses, destaquem
que normalment es fa segons les característiques personals de cada
tutor/a de formació a les empreses, la seva disponibilitat, aportació
voluntària i coneixença personal d’empreses del sector o cessió de
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dades dels responsables anteriors. En definitiva, hi ha una manca de
procediment de treball per garantir l’eficàcia per decidir les empreses
més adients.
En referència al seguiment dels alumnes en pràctiques, no hi ha cap
procés metodològic que serveixi de pauta i defineixi uns mínims per
garantir un seguiment adequat de la formació en empreses. De la
mateixa manera, no s’exigeix en cap normativa que les entrevistes
siguin presencials entres els tutors de les empreses i els dels centres
educatius. Tampoc es considera el fet que les tasques que fa l’alumne
a l’empresa estiguin relacionades amb els Cicles Formatius.
Igualment, en els horaris dels centres de Formació professional no es
contempla cap espai per a que el tutor faci entrevistes personals amb
l’alumnat.
La relació que s’estableix entre les empreses i els centres és
bàsicament pel tema de les pràctiques però és difícil trobar centres
que tinguin explicitat un programa de col·laboració global amb les
empreses.
Hi ha un altre tipus de dades que també ens interessen i que
provenen de la valoració que fan les empreses respecte a la formació
en centres de treball. Aquesta valoració va ser publicada també en un
informe del Consell de la Formació Professional de Barcelona. Aquest
estudi es va fer sobre una mostra de 330 empreses de diferents
branques. Ara bé, d’aquestes 330 empreses, només 6 pertanyien a la
família professional de la fabricació mecànica.
Una de les dades més interessants d’aquesta valoració són les
respostes que les empreses han fet respecte a quina és la raó per
agafar un alumne/a en pràctiques. Les tres raons principals per
agafar alumnat en pràctiques són: col·laborar amb el centre (29,7%),
tenir la perspectiva de cobrir un lloc de treball (16,1%) i la
combinació d’aquestes dues raons (12,1%).
Una altra dada important de la valoració és quina ha estat la
informació sobre la gestió de les pràctiques i sobre l’alumnat a l’inici
de la relació. En general es considera positivament ja que un 59,1%
responen que hi ha hagut bastant informació i un 23% que n’hi ha
hagut molta. D’altra banda, un 16,1% responen que d’informació n’hi
ha hagut més aviat poca. En general podem dir que les empreses
constaten que estan ben informades a l’inici del procés de pràctiques.
Finalment, com a dada important tenim allò que l’empresa ha valorat
prioritàriament de l’alumne/a. Allò que les empreses valoren més de
l’alumne és la seva actitud (79,4%) i la combinació d’aquesta amb els
coneixements (17,3%). Només una petita part, un 3%, valora només
les coneixements.
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DOCUMENTACIÓ CONSULTADA:
Ajuntament
Barcelona

Documents
Informe sobre la qualitat de les
pràctiques... (Consell de la
Formació Professional de
Barcelona, 2005)
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1.3. Estat de la qüestió en una comunitat autònoma. El cas de
Catalunya
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya està tenint molt
present la importància dels sistemes de gestió de la qualitat en les
organitzacions, i amb especial atenció, en els centres educatius. En
relació a això, la Generalitat ha elaborat una sèrie de documents que
expliquen les actuacions i alguns projectes que s’estan duent a terme
amb la finalitat d’incrementar i millorar la qualitat en els nostres
centres educatius.
Són d’important rellevància la Direcció General de FP i Educació
Permanent del Departament d’Educació i el Projecte de Qualitat i
Millora Contínua (QiMC) que veurem més endavant amb l’anàlisi
documental. A continuació, farem una síntesi del contingut dels
documents més rellevants que parlen sobre aquesta temàtica tot
exposant les idees generals i les línies generals de cada document.
A) La dimensió europea en la formació professional
El Departament d’Educació dóna una visió general sobre com es troba
en aquests moments la Formació Professional a nivell europeu i ho
vincula directament amb la situació a Catalunya. Segons el
departament, per a Catalunya la participació en projectes conjunts
amb d’altres països de la Unió suposa una contribució de gran valor
quant a desenvolupament de tècniques d’innovació i millora de la
qualitat per a la Formació Professional. A més, l’àmbit europeu
esdevé un espai idoni per observar altres maneres de fer, contrastar
enfocaments, intercanviar parers, experimentar accions específiques i
introduir noves metodologies i pràctiques. Seguint aquesta línia, el
Departament d’Educació vol potenciar els projectes d’intercanvi
europeus en el camp de la FP, especialment la Formació Professional
Inicial (FPI). Per portar-ho a terme, realitza una sèrie d’accions en
dos sentits:
•
•

Projectes de Mobilitat.
Projectes en el marc de les iniciatives i els programes comunitaris
per a la innovació i la millora de la qualitat del sistema.

D’altra banda, la Direcció General de FP i Educació Permanent del
Departament d’Educació participa en el marc de xarxes
transnacionals i interregionals per la cooperació en FP. Les xarxes
més destacades són les següents: EARLALL, Quatre motors per a
Europa, La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) i també
col·labora en diversos acords bilaterals, els més destacats dels quals
són: Assemblea Nacional de Gal·les, Acadèmia de Montpellier, Consell
regional de Migdia-Pirineus, Executiu Escocès i l’Alguer.
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Un altre aspecte rellevant en el marc d’aquest document és l’èmfasi
que es fa sobre el valor afegit que pot aportar a la qualitat la
mobilitat en la FP. Es parteix del convenciment del valor de l’acció
complementària de reforç i millora dels nostres ensenyaments
professionals que suposa la formació en un altre país en els termes
d’alumnat, professorat, centres i sistema de la Formació Professional.
Finalment, esmentem com a últim punt destacable d’aquest primer
document la participació activa del Departament d’Educació que
mitjançant la Direcció General de FP i Eduacació Permanent participa
en diferents programes comunitaris i iniciatives que permeten la
construcció en comú amb d’altres països de noves eines al servei de
la FP. Existeixen dues iniciatives importants:
•

Iniciativa comunitària INTERREG III: pertany al FEDER (Fons
Europeu de Desenvolupament Regional) que promou la cooperació
entre regions de la UE. Catalunya participa concretament en les
accions IIIA i IIIC. El IIIA té com a objectiu fomentar el
desenvolupament regional integrat entre les regions fronteres de
França i Catalunya. El IIIC té per objectiu millorar les polítiques i
les tècniques de desenvolupament regional i de cohesió mitjançant
la cooperació transnacional i interregional i hi intervenen el sud
d’Espanya, Portugal, França meridional, Grècia meridional, Itàlia
occidental i Xipre.

•

Iniciativa comunitària EQUAL: pertany al FSE (Fons Social
Europeu) i té per objectiu promoure noves pràctiques de lluita
contra tot tipus de discriminació i de desigualtat en el mercat de
treball en un context de cooperació nacional i transnacional i
facilitar la inserció social i laboral.

B) La gestió per processos en els centres educatius basada en la
Norma ISO 9001:2000
Aquest segon document ha estat elaborat conjuntament pel
Departament d’Educació i el Departament de Treball i Indústria.
Aquest document es troba en el marc d’un projecte general anomenat
Projecte de Qualitat i Millora Contínua (QiMC) el qual està impulsat
per la Direcció General de FP i Educació Permanent. Fruit del QiMC
apareix aquest manual que ens disposem a analitzar, l’objectiu del
qual és ajudar a implantar un nou model de gestió que cerqui la
millora contínua de la qualitat de l’ensenyament, l’adequada
satisfacció de les necessitats educatives de l’alumnat, les famílies i
l’entorn social i econòmic, la participació i la implicació de l’equip
humà del centre i la millora dels resultats. Aquesta guia planteja un
model que ajuda a desenvolupar i implantar un nou sistema de gestió
per processos, i s’estructura en 4 apartats.
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En el primer apartat es fa una relació dels antecedents en l’elaboració
d’aquesta guia. Principalment es fa referència al QiMC com a element
fonamental. La finalitat del QiMC es reflexa mitjançant quatre
objectius generals:
1. Augmentar la capacitat dels centres educatius de donar
resposta a les necessitats educatives de l’alumnat, les famílies,
les empreses i la societat.
2. Potenciar la millora contínua d’una manera ordenada i
sistemàtica.
3. Millorar la satisfacció de l’equip humà del centre.
4. Millorar els resultats claus del centre.
El projecte s’ha anat concretant i desenvolupant al llarg dels anys i
s’han establert quatre fases fonamentals:
1a
2a
3a
4a

fase:
fase:
fase:
fase:

sensibilització i implicació dels equips directius dels instituts.
desenvolupament de la qualitat i millora contínua.
identificació i gestió per processos del centre.
definició i implantació d’un model de gestió de qualitat.

Més endavant, el document fa una exposició dels punts crítics que
poden dificultar la implantació d’aquest model de gestió. Les
dificultats poden aparèixer en relació l’estructura organitzativa, la
documentació i l’equip humà. Finalment, trobem que aquest primer
apartat conclou parlant de les condicions inicials (situació de partida
idònia) que hauria de presentar un centre per implantar models de
gestió en quant a organització i comunicació interna, equip humà i
documents.
El segon apartat d’aquest manual fa referència a l’aplicació del model
de gestió proposat. No ens aturarem aquí ja que considerem que no
és rellevant pel que ens proposem analitzar. Per tant, ens centrarem
en l’apartat tercer, el qual ens parla de la relació que hi ha entre el
model i la ISO i també l’aplicació de la norma ISO als centres
educatius. Al llarg de tot el capítol, es presenten diversos requisits de
la ISO i més endavant un seguit de recomanacions sobre què cal fer
per aconseguir-los. Els requisits són els següents: sistema de gestió
de qualitat; responsabilitat de la direcció; gestió dels recursos;
realització del producte; mesura, anàlisi i millora. El capítol també
exposa les no conformitats i desviacions més freqüents presents en
les auditories internes i externes realitzades en els centres educatius
implicats en el QiMC.
En el quart apartat de la guia es fa una relació de centres educatius
participants en aquest projecte tot exposant les seves experiències i
opinions en relació a aquesta temàtica. Els centres participants i
11

implicats són els següents: IES-SEP Lacetània (Manresa); IES Escola
Bonanova (Barcelona); IES-SEP La Garrotxa (Olot); IES Quercus
(Sant Joan de Vilatorrada); IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer
(Tarragona).
C) Qualitat i millora contínua. Introducció a la qualitat i equips de
millora
Aquest tercer i últim document que analitzarem sobre la qualitat a
Catalunya ha estat elaborat pel Departament d’Educació,
concretament per la ja esmentada anteriorment Direcció General de
FP i Educació Permanent. Com podem veure, aquesta entitat està
implicada en els tres documents que formen part de la nostra anàlisi,
fet que ens indica la rellevància que té a Catalunya en qüestions de
qualitat, ja sigui impulsant projectes com el QiMC, projectant
Catalunya a nivell europeu o bé elaborant documents com els que
estem analitzant.
El document està estructurat en una introducció la qual serà objecte
de la nostra anàlisi, un segon bloc dedicat a eines bàsiques i un tercer
bloc centrat en metodologia de treball dels equips de millora.
La introducció del manual ens dóna informació general sobre la
qualitat i alguns conceptes importants relacionats amb ella. La
definició de qualitat queda emmarcada com l’identificar i satisfer les
necessitats i expectatives dels clients. Però si anem més enllà,
podem arribar a la qualitat total, és a dir, aplicar la qualitat a totes
les activitats del centre i a tots els nivells d’organització. Per tant, per
dur a terme aquestes accions necessitem un sistema de gestió de
qualitat, és a dir, un conjunt d’accions que mitjançant la planificació i
la implantació de processos participatius de millora continuada cerca
respondre a les necessitats dels seus usuaris, aconsegueix la
satisfacció del seu personal i assoleix els objectius fixats. Això
conduirà a la millora contínua procés pel qual es van introduint
petites millores al centre. Aquesta millora contínua és implantada pels
equips de millora de la qualitat. Són grups formats per persones de
diferents unitats del centre que es reuneixen per analitzar, identificar
i solucionar problemes i proposar millores per a un millor
funcionament de la seva activitat diària.
Com podem veure, aquest és un document que no està emmarcat en
cap projecte concret, és un manual que serveix de guia i de suport
per als usuaris i per als centres. Simplement dóna les directrius
bàsiques sobre qualitat i algunes eines i estratègies per dur-les a
terme en els centres educatius.
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DOCUMENTACIÓ CONSULTADA:
CAS DE GOVERN
REGIONAL
Generalitat de
Catalunya

DOCUMENTS

REFERÈNCIES
A LA
QUALITAT

La dimensió europea en la
FP

Sí

La gestió per processos en
els centres educatius
basada en la Norma ISO
9001:2000

Sí

Qualitat i millora contínua.
Introducció a la qualitat i
equips de millora

Sí
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1.4. La política de l’Estat en matèria de qualitat en la formació
professional. Anàlisi legislativa.
Tractarem l’últim punt sobre l’estat de la qüestió de la qualitat dins
del marc de l’estat espanyol per donar una visió general. Per fer-ho,
realitzarem una anàlisi sobre l’última llei orgànica que legisla tot el
tema de la Formació Professional a l’estat i, per tant, té repercussions
a Catalunya tot i tenir competències plenes en matèria educació.
Llei Orgànica de les
Professional (2002)

Qualificacions

i

de

la

Formació

Aquesta llei té per objecte l’ordenació d’un sistema integral de FP,
qualificacions i acreditació, que responguin amb eficàcia i
transparència a les demandes socials i econòmiques a través de les
diverses modalitats formatives. El dret a l’educació, que recull l’article
27 de la Constitució, té en la formació professional una vessant de
significació individual i social creixent. Recordem que actualment, la
Formació Professional a l’estat espanyol està estructurada en els
següents nivells: inicial, ocupacional i contínua.
Una de les finalitats d’aquesta llei és modernitzar i millorar la FP que
es correspon amb les polítiques educatives d’altres països de la UE.
Per dur a terme aquesta voluntat, es crea un Sistema Nacional de
Qualificacions i Formació Professional. Actualment, un dels
instruments que utilitza aquest organisme és el Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals que inclourà el contingut de la FP
associada a cada qualificació i tindrà estructura modular. Seguint la
mateixa línia, l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) és
l’òrgan tècnic de recolzament al Consell General de la FP i és el
responsable de definir, elaborar i mantenir actualitzat l’esmentat
Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i el corresponent
Catàleg Modular de FP. Aquest és l’element central sobre el qual es
redacta i s’articula aquesta llei i pretén dotar d’unitat, coherència i
eficàcia a la planificació, ordenació i administració d’aquesta realitat
amb la finalitat de facilitar la integració de les diferents formes de
certificació i acreditació de les competències i de les qualificacions
professionals. En el marc d’aquest Sistema Nacional es contemplen
dos aspectes fonamentals:
•
•

Informació i orientació professional
Avaluació permanent del sistema per a garantir la seva qualitat i
això farà possible la seva adequació permanent a les necessitats
del mercat de treball.

La llei també exposa els seus objectius i en un d’ells parla de manera
explícita sobre la qualitat de la Formació Professional. És l’objectiu 10
que fa referència al que acabem d’exposar:
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10.- Garantir la qualitat i l’avaluació del Sistema Nacional de
Formació Professional i Qualificacions.
“Per a garantir la qualitat del Sistema Nacional de Formació
Professional i de Qualificacions perquè aquest s’adapti de manera
permanent a les necessitats del mercat de treball, és necessari que
se sotmeti a un sistema d’avaluació i qualitat externa que
possibilitarà la realització dels ajustaments necessaris per mantenir
viva l’eficiència i credibilitat del Sistema Nacional de Formació
Professional i de Qualificacions. “
Finalment, el Títol IV de la llei exposa amb més detall com es durà a
terme l’avaluació del ja esmentat Sistema Nacional.
Títol IV
Qualitat i avaluació del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional
Article 16. Finalitat
L’avaluació del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional tindrà la finalitat bàsica de garantir l’eficàcia de les
accions incloses en el mateix i la seva adaptació permanent a les
necessitats del mercat de treball.
Article 17. Establiment i coordinació
1. Correspon al Govern l’establiment i coordinació dels processos
d’avaluació del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional, prèvia consulta al Consell General de la Formació
Professional, sense perjudici de les competències atribuïdes a les
Comunitats Autònomes.
2. Les Administracions públiques garantiran, en els seus respectius
àmbits, la qualitat de les ofertes formatives i cooperaran en la
definició i desenvolupament dels processos d’avaluació del Sistema
Nacional de Qualificacions i Formació Professional, de conformitat
amb el que s’estableixi reglamentàriament, havent de proporcionar
les dades requerits per la corresponent avaluació de caràcter
nacional.
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QUADRE 1. LA QUALITAT A LES COMUNITATS AUTÒNOMES DE L’ESTAT ESPANYOL

ANDALUCIA

Referències
qualitat
Si

ARAGO

Si

ISO 9000

Sistema
orientat
a
la
l'assegurament de la qualitat

Asturies

No

-

-

Indicadors d'eficiència de caràcer
sistemàtic orientats als processos,
resultats i satisfacció dels col·lectius
-

ILLES
BALEARS

Si, però no referit
a
la
Formació
Professional, sinó
a l'ESO

-

-

CANARIES

Si,
però
de
manera general a
Sistema propi
tot
el
sistema
educatiu

Planteja l'avaluació dels centres com a
mitjà per a la millora de la qualitat.
Aquesta avaluació és externa combinat
amb l'autoavaluació i la possiblitat d'un
sistema d'avaluació interna per part del
propi centre. El sistema s'adapta a les
particularitats de cada centre i pretén la
reflexió, la cooperació, el treball en equip,
el dialieg, la responsabilitat i el consens
per incloure aquest procés avaluatiu en la
dinàmica habitual del centre. Consta
d'una
avaluació
externa,
una
autoavaluació i un sistema d'avaluació
interna. Filosofia qualitativa a l'estil del
model EFQM.

Indicadors qualitatius que centren
l'atenció en el funcionament general
del centre (contextos, processos i
resultats) a partir de l'avaluació
externa i en aspectes més concrets
Instituto Canario de Evaluación i
(coordinació del professorat, equip
Calidad Educatiuva (ICEC)
directiu, planificació educativa, treball
en
xarxa,
resultats
acadèmics,
processos
d'ensenyamentaprenentatge)
a
partir
de
l'autoavaluació i l'avaluació interna.

CANTABRIA

No

-

-

-

Si

Certificació
ISO
9001:2000
amb
Sistema
orientat
a
la
l'objectiu
de
crear
l'assegurament de la qualitat
xarxes
de
qualitat
(EDUCAL-CLM)

CASTILLA-LA
MANCHA

a

la Sistema de Qualitat
Característiques del sistema de qualitat
utlitzat
Xarxes de Qualitat
gestió

gestió

i

Tipologia Indicadors de Qualitat

Agencies aplicadores
Impulsat
pel
Departament
d'Educació i Ciència del Govern
d'Aragó
Institut d'Avaluació i Qualitat del
Sistema Educatiu de les Illes
Balears (IAQSE)

-

Conselleria d'Educació i Ciència del
Indicadors d'eficiència de caràcer Govern de Castilla-La Mancha
i
sistemàtic orientats als processos, impulsa la implementació i una
Agència Acreditadora s'encarrega
resultats i satisfacció dels col·lectius
de la certificació
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Referències
qualitat

CASTILLL
LEON

CATALUNYA

Y

a

la Sistema
utlitzat

de

Qualitat

Tipologia Indicadors de Qualitat

Agencies aplicadores

Si

Models d'autoavaluació
adaptats a la realitat
educativa en general i
prinicpalment el model
d'autoavaluació
de
caràcter
EFQM
d'Excel·lència Model
adaptat a l'Educació. qualitatiu i contextualitzat a la realitat del
També es planteja la centre.
certificació
com
a
possibilitat
tant
del
Model EFQM com a
partir de la ISO.

Indicadors qualitatius centrats en la
millora
de:
els
processos
d'autoavaluació, dels processos de
recolzament
i
seguiment,
dels
processos
de
formació,
dels
processos de reconeixement, de la
difussó i la comunicació, dels
recursos i de la innovació en matèria
de qualitat.

L'avaluació i seguiment es fa des
de la Comissió Provicional de
Millora
(15
persones
entre
inspectors d'educació, assessors de
l'Àrea de Programes Educatius,
directors i/o assessors dels centres
de formació del professorat i
innovació docent, i per professors
de centres públics i privats).
L'acreditació es fa per una empresa
externa certificadora

Si

Sistema
propi
de
Qualitat
i
Millora Model
d'autoavaluació
de
caràcter
Contínua
(QiMC) qualitatiu i contextualitzat a la realitat del
combinat amb el model centre.
de certificació ISO 9000

Indicadors qualitatius centrats en
millorar la capacitat de: resposta del
centre a les necessitats educatives,
de processos i de resultats.

Direcció General de la Formació
Professional i l'Educació Permanent
impulsa la implementació i fa el
seguiment del sistema propi. Una
agència acreditadora s'encarrega
de la certificació ISO

Indicadors sistemàtics relacionats
Sobretot orientat a l'assegurament de la amb els procediments (la seva
qualitat, principalment a partir del control elaboració i redacció, l'adequació a la
norma,
correcta
documentació,
dels procediments
distribució de responsabilitats,…)

La certificació la dur a terme una
ENA proposada per la Direcció
General de Formació Professional i
Promoció Educativa del Govern
d'Extremadura

-

-

EXTREMADURA Si

Certificació
9001:2000

GALICIA

No

-

Si

Indicadors
qualitatius
relacionats
d'autoavaluació
de
caràcter amb la satisfacció dels col·lectius, el
Model
EFQM Model
d'Excel·lència adaptat a qualitatiu i contextualitzat a la realitat del lideratge, impacte en la societat, la
gestió del personal, l'ús dels recursos
centre.
l'educació
i la definició dels processos.

RIOJA

ISO

Característiques del sistema de qualitat

-

La Conselleria d'Educació, Cultura i
Ciència del Govern de la Rioja,
promociona
(subvenció
per
projectes de qualitat) i avalua
l'aplicació dels model als centres.
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Referències
qualitat

a

la Sistema
utlitzat

de

Qualitat

Característiques del sistema de qualitat

Tipologia Indicadors de Qualitat

Agencies aplicadores

Si

Indicadors
qualitatius
relacionats
amb els agents facilitadors (lideratge,
política
i
estratègia, Impulsat per la Subdirecció General
d'autoavaluació
de
caràcter persones,
Model
EFQM Model
d'Excel·lència adaptat a qualitatiu i contextualitzat a la realitat del col·laboradors i recursos, processos) i de la Formació Professional del
els rendiemnts a paritr dels resultats Govern de Madrid.
centre.
l'educació
obtinguts en el personal, els clients i
la societat.

MURCIA

Si

No es fa referència a
cap
model
concret.
Referència
a
una
Resolució del 21 de
juny de 2004 que parla
de la necessitat que els En les bases generals parla de la
centres implementin un necessitat de buscar la sistematització sistema de gestió i dels mètodes de treball i l'eficiència.
millora de la qualitat.
Autonomia dels centres
per escollir el model
més adequat a la seva
realitat i context.

Imulsat per la Direcció General de
la Formació Professional i Innovació
Educativa del Govern de Murcia

NAVARRA

No

-

-

PAIS BASC

Si

No n'especifica cap però es pot Impulsa i avalua la Viceconselleria
Model
EFQM
Mesura per entrar en la Xarxa de Centres
entendre que són els propis del de la Formació Professional del
d'Excel·lència adaptat a
Integrals de Formació Professional
Govern del País Basc
model EFQM.
l'educació

VALÈNCIA

Si

Sistema combinat ISO i
EFQM, entenent la ISO
com una guia cap a
l'excel·lència (EFQM)

Integra elements d'autoavaluació de
caràcter qualitatiu amb elements més
sistemàtics orientats a la garantia de la
qualtiat.

Indicadors
qualitatius pròpis del
model EFQM i indicadors més Institut Valencià d'Avaluació
sistemàtics orientats als processos i Qualitat Educativa (IVAQE)
procediments (ISO)

CEUTA
MELILLA

No
No accés al a web

-

-

-

MADRID

-

-

-
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2. Identificació de problemàtiques
sobre qualitat i formació professional
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2. Identificació de problemàtiques sobre qualitat i
formació professional
2.1. Identificació de problemàtiques per col·lectius entrevistats
2.1.1. PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Procés d’ensenyament-aprenentatge
•

La qualitat de l’ensenyament-aprenentatge ha de tenir en compte
la importancia de la connexió entre el que s’ensenya i la realitat
del món de l’empresa
“En el procés d’aprenentatge, jo diria que l’alumne el que vol veure o
el que vol copsar a les classes és la màxima aproximació del que es
viu a l’empresa.” (JS, pàg 9)
“Jo ho dic sempre, un alumne que no sap fer res és un alumne que
no aprèn (...) si és un professor que ve de la indústria ho pot fer més
amè amb alguna experiencia...” (AO, pàg 4)

•

La durada dels cicles formatius és curt per donar una formació de
base de qualitat
“És clar, vam fer uns currículums súper ambiciosos. Amb una
quantitat de matèria que no som capaços ni de donar-los en 4 anys i
ho hem de fer en 2 anys (...)” (JS pàg 6)
“(…) yo diría que el FP2 necesita un año más.“ (FS, pàg 3)

•

La lògica i coherència entre els continguts teòrics i els pràctics és
essencial per un procés d’ensenyament-aprenentatge de qualitat.
“Y yo diría que tiene que ser interrelacionado con la teoría y con la
práctica. (...) no hay en común un acuerdo de hacerlo pues hay una
disgregación de esos conocimientos y la calidad pues no sabe como
va lógicamente si no le hace un ejercicio al alumno.” (FS, pàg 4)

•

Introduir constantment la vessant pràctica de l’aprenentatge com
a element de motivació.
“(...) hace que él sea muy receptivo a todo lo que es práctico y de
manipulación y de por ejemplo aplicación directa (...)” (FM, pàg 5)

•

Importància de l’existència de les programacions per millorar el
procés d’ensenyament-aprenentatge.
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“Jo penso que un dels temes més bo ha sigut que s’ha pogut definir
d’una vegada per totes tot el tema de la gestió educativa. Per
exemple, aquí no s’havia aconseguit mai tenir les programacions. En
aquests moments hi ha programacions.” (JS, pàg 5)

•

La
qualitat
de
l’ensenyament-aprenentatge
ha
d’evitar
l’especialització en la formació, aquesta s’ha de produir en el món
laboral.
“De al manera que evoluciona el món penso que és més bo, per
exemple, els alumnes de projectes, que sàpiguen una mica de tot i
que després en la vida professional ja tothom els posarà al seu lloc
(...)” (JS, pàg 11)

•

La diversitat de l’alumnat és un element a tenir en compte a l’hora
de plantejar la millora de la qualitat en el procés i la dinàmica
d’ensenyament-aprenentatge
“La problemàtica és la mateixa, diversitat de l’alumnat i la diferència
d’edat, és el fet de conèixer els grups, om estan, com es dóna cada
matèria, si tenen algun problema…és difícil solucionar-ho …” (AO, pàg
3)
“El gran problema és que malgrat que tinguem programacions, a
nosaltres ens arriba un alumnat amb unes diferències de nivell
enormes, uns grups totalment heterogenis (…)” (JS, pàg 6)
“Primer que hi hagi un domini general i equilibrat de l’idioma, és molt
difícil parlar de qüestions tècniques i veure que el moro ni s’entera i
el castellanoparlant amb prou feines i el català més o menys t’entén
perquè el parla habitualment i el domina, … veus que un 50% de la
gent s’ha d’esforçar” (NV pàg 4)

•

La motivació de l’alumne és un element a tenir en compte en la
millora de la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge
“(...)y tratar en todo momento de introducir el elemento motivación,
que el alumno por equivocación de lo que es la especialidad a veces y
otras veces por el fracaso que arrastra, por lo tanto, se le avecina un
déficit (...)” (FM, pàg 5)
“(…) amb gent que ens ve aquí esgotada, que alguns d’ells, per
exemple, rebotats de les escoles d’enginyeria tècnica, que tens més
feina a motivar-los i a convèncer-los de que estàs allà per donar-los
una mà i a veure “com us puc ajudar?” (JS, pàg 6)

•

El nivell de coneixements previs, l’actitud de l’alumne i la
informació sobre els cicles formatius són elements importants
quan parlem de la qualitat del procés d’ensenyamentaprenentatge.
“Cada día se están recortando más los niveles, cada día tenemos
menos implicación del alumno en la enseñanza, en la participación y
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parte ya de un conjunto de un conglomerado desde la misma ESO
hasta el mismo Bachillerato.” (FS, pàg 1 i 2)
“vénen aquí i els hi has d’ensenyar el que es pot i el que els hi
haurien de donar a casa seva i a més a més hi ha una manca total de
maduresa i com veuen el món tant difícil que tenen ara, són una
canalla maquíssims i després et trobes no amb 50 però si amb 30 o
40% d’aquests nois que has constantment al damunt, no són
conscients que al taller vénen a aprendre, que al taller” (NV, pàg 3)
“Te viene a hacer un ciclo formativo sin tener conocimiento de qué es
lo que va a hacer. Algunos eligen mecánica porque se creen que es
mecánica del automóvil y cuando llegan aquí se dan cuenta que es
mecánica de mecanización de piezas.” (FS, pàg 6)

•

Importància de garantir l’adquisició d’uns coneixements previs en
el pas de Batxillerat a Cicles de Grau Mitjà per una millora de la
qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge
“(...) si la condició per poder accedir a grau mitjà és que tinguin el
batxillerat llavors hauríem de fer una espècie de pont en la que
l’alumne de grau mitjà demostri que té els coneixements de
batxillerat.” (JS, pàg 15)

•

La qualitat de l’ensenyament-aprenentatge ha de contemplar
l’alumne com el protagonista d’aquest procés.
“(...) creo que lo más importante es el protagonista, el alumno a
quien va dirigida esa oferta (...)” (FM, pàg 4)

•

L’avaluació i opinió del procés d’ensenyament-aprenentatge per
part dels estudiants és útil com a orientació per la millora de la
qualitat però no com un indicador de qualitat vàlid del procés.
“(...) si tens alumnes d’una curta edat, qui accepta que la seva opinió
pugui ser un indicador d’alguna cosa? És a dir, realment el problema
està en que els indicadors que poden arribar, no poden ser
extrapolats d’una forma directa per fer cap tipus de replantejament o
de res (...)” (AO, pàg 2)

o La capacitat de l’alumne per transmetre coneixements és un
element important en un procés d’ensenyament-aprenentatge de
qualitat.
“Cierto es verdad que el alumno transmite conocimientos entre ellos
mismos también.” (FS, pàg 21)

•

La ISO no és veu com un sistema que permeti avaluar la qualitat
del procés d’ensenyament-aprenentatge.
“(...) tot i que fem la ISO clarament la formació com a tal és difícil
d’encabir-la perquè el tema d’animació, respecte i metodologia…
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poqueta coseta més podem valorar perquè és objectiu, no pots
valorar els objectius.” (AO, pàg 3)
“Es decir, que todos pensamos con mentalidad industrial i decimos
no, ese modelo no vale porque estamos hablando, estamos
trabajando con pesonas, y por consiguiente ese modelo no es
aplicable”. (FM, pàg 2)

•

La qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge té relació amb
la seva finalitat de donar resposta a les necessitats del mercat
laboral
i
de
la
societat.
“Primer, en un cicle formatiu tots els crèdits van perseguint un
currículum professional i unes competències que la societat li sonen.”
(AO, pàg 4)
“(…) la calidad que nosotros podríamos aportar está en el producto
real del alumno que nos sale en un momento determinado que tiene
que conectarse con la industria que tiene inmediatamente que ir a
trabajar en la industria.” (FS, pàg 1)

•

L’existència d’indicadors com a element important dels processos
de millora de la qualitat
“Hombre, hay la cuestión de procedimientos pero yo, por ejemplo,
ser capaz de cuantificar para fijar los niveles de calidad yo creo que
es muy importante.” (FM, pàg 3)

•

No es poden establir uns indicadors de qualitat generals del procés
d’ensenyament-aprenentatge donat que la dinàmica de l’aula és
particular de cada professor
“(...) però que realment el com i això puguis extrapolar el que fas a
una aula a el que fas a una altra aula, això és més difícil, és el que et
comentava ahir. Un professor generarà dinàmica dins de la seva
classe però això és individual de cada persona (...)” (AO, pàg 3)

•

Calen més recursos per la millora de la qualitat del procés
d’ensenyament-aprenentatge.
“Primero un acuerdo en que se cambian una serie de máquinas para
poder trabajar y dar una calidad.” (FS, pàg 25)
“A ver, si yo estoy hablando de mejora de calidad (...) has de poner
medios también para que favorezca la aplicación de eso” (FM, pàg 16)
“(...) però clar això requereix mitjans, si no hi ha mitjans intenta
buscar alguna cosa i veuràs que és difícil.” (AO, pàg 3)

•

La dinamització del procés d’ensenyament-aprenentatge és un
element de qualitat.
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“(…) hay que dinamizar la educación en cuanto a las prácticas
educativas dentro del aula (…)” (FS, pàg 4)

•

La tutoria no es veu com un element imprescindible per a la
millora de la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge sinó
a la orientació laboral.(JS)
“Diria que jo no sé si es guanyaria res si hi hagués una hora de
tutoria, no ho sé.” (JS, pàg 9)

•

Tutories: no estan cuidades sobretot a nivell pràctic especialment
per falta de personal o mala distribució de les tutories entre el
professorat.
“(...) porque para que el seguimiento de las prácticas fuera sea
personalizado es que te faltan profesores, no puedes decir es que un
profesor… (...) han de ser capaces de poder digerir todo ese proceso
y por lo tanto cuanto más compartan, más horas podrán dedicar a los
otros.”(FM, pàg 7)

•

La qualitat de les tutories es centra en el seguiment dels aspectes
relacionats amb la inserció laboral i les pràctiques, i no tant en
aspectes de tipus personal.
“(...) la tutoria pot ser més comentar sortides professionals, perquè
aquesta gent treballa. Hem d’intentar fer de pont per si hi ha
qualsevol tipus de problema o… fer un seguiment pel tema de les
pràctiques.” (AO, pàg 4)

•

La millora de la qualitat de les tutories passa per treballar
continguts educatius transversals més enllà dels problemes
laborals i de pràctiques.(FS)
“(…) en las tutorías aunque sean de los ciclos, se tienen que llevar
unos ejes transversales, cosa que eso no lo lleva ningún centro.” (FS,
pàg 10)

o La tutoria és una peça clau per la millora del procés de millora de
la qualitat i ha de respondre a criteris de flexibilitat i competència
comunicativa i confidencialitat per part del professorat
“Hi ha tutors que als alumnes gairebé els tenen por o que costa
d’establir amb ells un diàleg.” (JS, pàg 9)
“Cal acotar les tutories perquè aporten informació de l’alumne que de
vegades és confidencial” (JLC, p2)
“Les tutories no tenen res a veure amb les de l’ESO. No hi ha una
hora fixa, si un alumne et vol dir una cosa ve i t’ho diu” (JLC, p4)
“jo diria que de la manera que estan les tutories si es fan bé, han de
funcionar bé, i tant, sense dubte” (NV, pàg 4)
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Professorat
•

Importància de la implicació del professorat en la implementació
del sistema de qualitat (JS)
“Sí sí, bueno yo creo que hay más, en este caso el motor es el profe
pero en este caso sería el protagonista y tiene que estar motivado y
yo creo que a ver ha de meterse (...)” (FM, pàg 16)
“Però diria que concretament aquí i suposo que és bastant a tot arreu
fa falta més implicació per part de la gent perquè no n’hi ha prou
amb que estigui escrit. S’ha de participar amb allò que està escrit i
sobretot jo penso que fa falta una autocrítica per part de tots
nosaltres...” (JS, pàg 18)
“el primer és que la gent s’imbueixi en el sistema i que vegi que és
important i s’integri perquè si no hi ha això, no serveix de res per
molt bé que es monti.” (NV, pàg 2)

•

Problemes de falta de coneixements pràctics i experiència fent
classes sobretot dels substituts com a elements que dificulten la
millora de qualitat.
“(...) primero notamos una deficiencia de nivel de los sustitutos (...)
si hay un déficit de nivel de especialización y además son nuevos y
tienen un poquito de reparo en el caso de los alumnos que
desgraciadamente ocurre muchas veces vienen gente que no tiene
tablas, experiencia en los dos campos: ni dando clases ni como
especialista, eso es un problema que hace que baje el nivel (...)”
(FM, pàg 6)
“Per exemple, el cas de les substitucions. Avui dia una substitució en
un centre d’FP no és el mateix que una substitució a l’ESO.(…) Una
substitució aquí d’un crèdit d’un cicle formatiu no és fàcil perquè pot
ser que et toqui una matèria que no la dominis...” (JS, pàg 10)

•

Excessiva mobilitat del professorat dificulta la implementació de la
millora de qualitat.
“(...) la movilidad, ahí tiene que haber una movilidad funcional
siempre con tendencia a mejorar, incrementar, no a sustituir por,
nada más. (...)” (FM, pàg 11)
“(…) implantar un sistema de qualitat en una institució on hi ha gran
mobilitat de personal... ficar-te en cada... per exemple estic pensant
en la gent substituta i interins: anar cada any en un centre on
t’apliquin una altra dinàmica això no és senzill. Perquè quan has
après el llistat de procediments de l’altre lloc... Llavors jo penso que
l’estabilitat de plantilles, el compromís de la gent amb un lloc de
treball que sigui més o menys estable... tot això afavoreix.” (JS, pàg
19)
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•

Els processos de selecció i acollida del professorat en la FP han de
millorar per garantir la qualitat en aquesta etapa.
“quan un professor guanya unes oposicions amb uns criteris objectius
i no subjectius, se l’ha de posar en un centre que conté… que fes un
rodatge de 2 o 3 anys, com fan els MIR, els metges ho fan … si cauen
allà els hi ha tocat la rifa però si cau a ESO pot ser mortal, aleshores
quan realment vegis els problemes relas de l’ensenyament estiguis
prou recolzat a nivell de professió.” (NV, pàg 7)

•

La dinamització del procés de millora de la qualitat ha d’estar en
mans d’agents externs als centres educatius
“El factor que dificulta implementar l’ISO és que ho han de fer els
mateixos professors, quan a les empreses ho fa personal extern.
“...tots la volem implantar però no tenim els medis adequats” (JLC,
p4)

•

Importància de l’actitud (motivació, i conscienciació) per a una
implementació de millora de qualitat.
“(...) el profesorado también, ya lo hemos dicho antes tiene que estar
motivado, no ser el padre prior, pero desde luego tiene que estar
concienciado de lo que tiene entre manos.” (FM, pàg 6)
“La motivació de direcció i professorat és fonamental per implementar
l’ISO” (JLC, p4)
“Aquí ho estan fent d’una manera que en principi sembla ser que és
molt entusiasta, però ja veurem quan dura l’entusiasme.” (NV, pàg 1)

•

L’edat i l’experiència docent influeixen en la implementació de
millores de la qualitat.
“Llavors jo penso com a element positiu que a mesura que en aquest
cementiri d’elefants vagin sortint els elefants vells, i m’incloc. No és
cap al·lusió, faig servir una expressió ben gràfica... Tot això s’anirà. “
(JS, pàg 18)

•

La qualitat del professorat ha de tenir en compte que el
coneixement teòric no és suficient per impartir cicles formatius.
Cal un coneixement de la pràctica. (AO)
“És un problema de departament, no per tenir una titulació
universitària es puguin impartir cicles formatius de qualsevol
especialitat, ens passa a nosaltres, ho pot fer tothom? No. (....) en
cap moment hi ha res que només sigui teòric, qualsevol part tèorica
té una aplicació pràctica pràcticament immediata, per tant és causa
efecte.” (AO, pag 4)
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•

Cal incorporar a professionals de l’empresa en la tasca de
professor per millorar la qualitat dels coneixements impartits.
“(...) los profesionales no quieren estar en la enseñanza, hay
problemas graves y eso hay que solucionarlo.” (FS, pàg 24)

•

La millora de la qualitat ha de donar importància a la vinculació del
professorat a l’empresa com a via d’actualització dels
coneixements impartits
“Vol dir que per exemple, el que no ha tingut la sort d’estar a
l’empresa ha quedat completament desvinculat de tots els temes
tècnics.” (JS, pàg 9)

•

La formació és un element per la implicació en la millora de la
qualitat. (FM)
“Después, en paralelo si tú quieres, se puede intentar aumentar la
formación de la gente a través de cursos, a través de conferencias y
a través de ponencias donde la gente empiece a coger el ritmo y
empiece a implicarse (...)” (FM, pàg 17)

•

La millora de la qualitat necessita d’un professorat format en
temes de qualitat i amb actitud d’investigació-acció. (FS)
“(…) yo creo que primero habría que hacer unos cursos adecuados
para el mismo profesorado a ver qué son los cambios que tendríamos
que hacer (...). O si realmente nos la aplicamos no como una
programación que tenemos que dar y unos contenidos sino realmente
es qué aportamos nosotros para que el alumno no vaya con unas
deficiencias y realmente se puedan trabajar temas concretos para
que salga una calidad determinada.” (FS, pàg 3)

•

Els recursos per a poder actualitzar els coneixements i així millorar
la qualitat dels continguts impartits pel professorat existeixen,
però no són els adequats.
“Bé, en aquest sentit el departament això si que ho posa a l’abast, el
que realment té ganes es pot anar fent coses. Però més o menys es
pot portar una relativa actualització.” (AO, pàg 5)
“Falten cursos de reciclatge pel professorat, sobretot a nivell teòric.
Els que hi ha no serveixen” (JLC, p2)

•

Les competències teòriques necessàries per desenvolupar una
tasca docent de qualitat són inassequibles per un professor. (JS)
“Un altre tema que hi ha és que hi ha un tal grau d’especialització en
la majoria de crèdits que trobar la peça idònia que expliqui aquell
crèdit tenint totes aquestes coses que he dit: que s’ajusti als
continguts, que tingui la suficient didàctica per fer-los comprendre,

27

que sàpiga aplicar casos de l’empresa. Estem demanant un
superhome i ja gairebé no en queden de superhomes. “ (JS, pàg 9)

•

Tendència del professorat a valorar la millora de la qualitat en
termes quantitatius (número d’alumnes a l’aula).
“(…) gente que tenemos problemas de que tengamos un ciclo
superior con 6 alumnos y que queremos tener 20. “ (FS, pàg 9)

Organització del centre i lideratge
•

La capacitat de lideratge i dinamització han de ser els elements de
qualitat que s’han de tenir en compte en l’elecció dels càrrecs
directius. (FS)
“A veces la complicación no es tanto a mucha educación, es un poco
imaginación, un poco de mano derecha y mano izquierda y merter a
toda la gente ahí si puedes para que empuje(...) creo que las
direcciones si que tienen que ponerse muy bravas, porque si no la
gente se cansa.” (FM, pàg 11)
“En un ciclo formativo quien tiene que ser jefe de departamento es la
persona que dinamiza. Entonces implica a los demás, eso lo primero.”
(FS, pàg 12)

•

És la direcció qui ha de vetllar per la qualitat del centre i fer
seguiment del professorat.
“(…) dirección sabe donde fallamos, donde podríamos realmente
mejorar. (FS, pàg 13)

•

La capacitat per anticipar i resoldre situacions i problemas són
elements que defineixen una direcció de qualitat.
“(…) es una buena dirección cuando sabe tratar a todo lo que tiene
por delante.” (FS, pàg 14)

•

L’actitud de la direcció per implementar la qualitat al centre és
determinant.
“(…) jo diria que el mèrit del director ha sigut extraordinari. Perquè
sense tenir cap noció del que era el tema de qualitat ha posat em
marxa un sistema (...)” (JS, pàg 3)
“i que la gent s’impliqui … els personatges que hi ha a dalt de
tot”(NV, pàg 8)
“Y también el desarrollo de los departamentos pues es nefasto
dependiendo de quién está. Depende de quién está que no entiende,
no comprende y se queda en su área de poder.” (FS, pàg 18)
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•

La gestió del centre i el dia a dia dificulten la possibilitat de pensar
en la millora de la qualitat.
“Vull dir que, jo diria que això ha estat una olla barrejada que t’ha
tocat a fer de cigrons o t’ha tocat a fer d’espinacs o d’arròs o del que
sigui a dins d’aquesta olla barrejada. I ha quedat tot ficat aquí
dintre.(…) Vull dir, no és que la gent dormís la migdiada, però a
veure, les circumstàncies es donava... Jo penso que s’ha de fer una
crítica el més constructiva possible i és que realment la situació era
aquesta. (JS, pàg 13 i 14)
“(...) si una persona que dirigeix a part de dirigir, ha de fer les
classes, difícilment podrà anar-hi…què podria millorar? Estarà
conectat amb els problemes del dia a dia, impossible millorar a no ser
que tu li donis una cosa molt treballada…” (AO, pàg 6)

•

Es veu positivament per a la millora de la qualitat el fet que el
director del centre vingui de fora.
“(…) hombre estos que vengan de fuera serán capaces de hacer eso.
Yo creo que a veces en cierta manera podría ser y sería beneficioso.”
(FS, pàg 15)

•

És important una descentralització de les tasques directives amb la
creació de càrrecs intermitjos i específics.
“El jefe de taller ha desaparecido, un gravísimo error. La visión del
jefe de taller que tenía algo de relación con el jefe de departamento
(...) eso ha desaparecido y es un grave error.” (FS, pàg 16)

•

La professionalització de les direccions és un element clau a l’hora
d’implementar amb èxit sistemes de qualitat.
“les direccions s’han de professionalitzar i no polititzar que és el risc
que sempre hi ha en aquest país, professinalitzar a base de que
realment perquè un senyor pugui ser director ha de tenir un mínim
d’anys d’educació primer, segon, fent cursos específics” (NV, pàg 5)

•

La gestió ve marcada per la normativa i per tant només s’ha de
complir, no millorar-ne la qualitat.
“A nivell de gestió ja fan tot el que s’ha de fer, és la diferència
d’indústria a un centre, es fa el que s’ha de fer. Això ha de quedar
molt clar, qui s’atreveix a incumplir qualsevol norma administrativa
sabent que el funcionari … “ (AO, pàg 6)

•

El Departament d’Educació és percebut com l’organisme que
assumeix la capacitat decisòria sobre el tema de la qualitat
“S’entén que cal aplicar el sistema de gestió de qualitat que demana
el Departament d’Educació sense plantejar-se cap altra opció” (JLC,
p1)
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“(...) pràcticament tots els centres tindrien la mateixa gstió de ISO o
molt semblant en procediments perquè era refectir una normativa
que fixava la Generalitat, la selecció d’alumnat, els crèdits, què has
d’impartir… qualsevol cosa que hagis de fer diguem-ne és la
Generalitat qui te’ls defineix, en cap moment queda a criteri de la
persona que està allà.” (AO, pàg 1)

Cultura i clima de centre
•

Poca cultura d’anàlisi de la tasca docent i de la millora contínua. Es
veu en termes negatius i això dificulta la millora de la qualitat.
“Però és que a vegades som reacis fins i tot d’analitzar el que estem
fent per por o per prepotència o pel que sigui. Què m’han d’ensenyar
a mi? I això, suposo que en l’ensenyament és bastant freqüent.” (JS,
pàg 18)

•

La valoració de la tasca docent per part de l’alumnat com a
incentiu per la millora de la qualitat.
“(…) des del propi alumnat amb enquestes es vegi que la gent valora
que aquest esforç que fa es veu correspost, doncs ja serà... Això serà
possible? Clar, aquí llavors entren les enquestes perquè un pugui
demostrar... “ (JS, pàg 18)

•

Existeix una cultura de seguiment per part de direcció que és
viscuda positivament (com a recolzament) com un element de
qualitat.
“(...) em va sorprendre gratament quan vaig arribar a aquest centre,
des de direcció i qualsevol càrrec de l’equip directiu estan molt a
sobre de la seva especialitat i en el dia a dia. (...) I en aquest sentit
no ho veig com un element de pressió sinó com una aportació
positiva, una col·laboració constructiva.” (AO, pàg 6)

•

El diàleg, la discussió com a element determinant per la millora de
la qualitat.
“Yo creo que un foro de debate sobre el tema de la calidad realmente
en este centro no lo ha habido.” (FM, pàg 2)
“Nosotros cómo vamos a fomentar aquí la aplicación de la calidad y
de cualquier otra norma si antes no comentamos, hemos de digerirlo
ésto para hacer como mínimo una puesta en común de cuatro cosas
(...) ” (FM, pàg 18)
“Aquest és el problema si vols buscar un punt de comú i a partir
d’aquí fer les variacions, la problemàtica en un centre podria arribar a
ser aquesta, o permets aquestes petites variacions que per algunes
persones són insalvables per les diferències que puguin haver de
departament i coses d’aquestes.” (AO, pàg 4)
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•

Cultura de coordinació entre professors per establir línies
d’actuació coherent com a element positiu per a la millora de la
qualitat
“Aleshores ens trobem per exemple doncs que als currículums hi ha
matèries o continguts que són reiteratius en alguns cicles. I bé, vull
dir, pel criteri o per l’experiència i tot plegat ens hem posat una mica
d’acord d’una manera verbal però potser poc formal (...)” (JS, pàg 5)
“Ahí ves y discrepas mucho de que mucha gente que da esos
conocimientos en el aula luego a la hora no está implicándose contigo
en ese crédito de síntesis.(…) la evaluación se tiene que hacer
conjunta y se tiene que hacer todo para que se den cuenta que han
de cambiar la praxis que hacen en el aula (…)” (FS, pàg 5)

•

És important la cultura democràtica i participativa per assegurar la
millora de la qualitat.
“La no existencia de la democratización de un departamento dificulta
la aplicación cualquiera
que sea de aplicar simplemente la
enseñanza. “ (FS, pàg 23)

•

Les relacions humanes, el contacte personal entre els professionals
és un element a contemplar quan es parla de la millora de la
qualitat.
“(...) en contra de los aplicadores en cierto modo de la calidad que se
están olvidando una cosa, en la escuela la relación entre humanos (?)
es muy importante, muy importante (...)” (FM, pàg 8)

•

La unificació de criteris i valors dins del claustre de professors i
equip directiu és un element molt important per evitar divisions
que dificultin la impementació dels sistemes de qualitat.
“Puc dir que hi ha un bon feeling, fet que jo ja he constatat, la gent
que es … no en tenen cap de problema. El problema és quan en un
colectiu important com aquest, una persona sense valors i que no té
escrúpols i que les seves estrcutures o criteris del que s’ha de fer, és
molt diferent de la gent que tenim uns principis. Anem en una línia en
quant a les persones, les diferències divideixen quan no hi ha aquests
valors personals.” (NV, pàg 5)

•

Conscienciació i incentius com a elements importants pel canvi cap
a la cultura de la qualitat.
“(…) s’ha de fer és que la gent no se senti tampoc excessivament
pressionada per haver de fer cap tema. Aquí és clar, aquí no hi ha
incentius econòmics perquè tant és que funcionem per un tema de
qualitat que no temes qualitat. (JS, pàg 19)”
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•

Cal una cultura del canvi per poder aplicar un sistema de millora
de la qualitat.
“La verdad es un tema tabú en cuanto implica cambiar algo que la FP
no entiende la FP y el profesorado no entienden, que eso se debe de
cambiar y que son otros tiempos. “(FS, pàg 7)

•

Necessitat d’un canvi de clima i cultura progressiu com a element
a tenir en compte en l’aplicació dels sistemes de qualitat
“(...) se ha de crear un clima suficiente y se ha de dar tiempo para
digerirlo, yo creo que para mi eso es fundamental (...)” (FM, pàg 16)

•

La dinamització és important per a poder aplicar processos de
millora de qualitat i al mateix temps la millora de la qualitat s’ha
de centrar en la dinamització del centre.(FS)
“(...) la formación profesional está anquilosada un poquito en como
evoluciona y realmente lo que se tiene es que dinamizar la gente
desde el mismo profesorado para aplicarlo.” (FS, pàg 2)
“Entonces el aplicar la calidad en… yo lo veo positivo siempre que se
trate de dinamizar el centro (…)” (FS, pàg 2)

•

L’èxit de la millora de la qualitat va associada al manteniment dels
procediments establerts, evitant així canviar la cultura establerta.
“(...) això hauria d’anar fa que la persona faci cada dia una cosa i
això no rutlla, i a partir d’aquí, això no hi hauria d’haver fet, jo no he
omplenat… si crees aquestes coses hi haurà problemes, la gent no
estarà contenta i com ho fas això.” (AO, pàg 3 i 4)

•

Necessitat de la innovació com a premisa per la millora de la
qualitat
“Y después, hay que arriesgar, hay que arriesgar las cosas para poder
hacer la aplicación y mejorar la calidad, es verdad” (FM, pàg 16)

•

El centre ha de ser un element educador coherent amb el procés
d’ensenyament aprenentatge per tal de millorar la qualitat
d’aquest procés i els seus resultats.
“Y si no hay seguridad, ¿nos dicen que nosotros tenemos que educar
en seguridad? Educar en seguridad no es el hacer una plaquita,
educar en seguridad es crearse unos hábitos (...)” (FS, pàg 16)

•

Els processos de millora de la qualitat passen per desenvolupar
una cultura professional documental
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“Els instruments més importants per desenvolupar la qualitat són la
gestió documental envers a l’organització d’aules i currículums” (JLC,
p1)

•

El clima de treball és positiu perquè s’hi donen valors i actituds
favorables a l’aprenentatge
“La gent del cicle de grau superior són educats i respectuosos.
Treballen 8 hores i van a classe amb ganes d’anar-hi” (JLC, p3)

Relacions externes
•

Importància del coneixement de la realitat empresarial
immediata per connectar els continguts teòrics amb aquesta
realitat com a mesura de millora de la qualitat.
“Què ens demana la nostra indústria? Si no ho sabem. Quan a més a
més ens trobem amb nois que van a fer pràctiques de grau superior i
et vénen al cap de dos dies, “escolti tu” o al cap de tres setmanes,
diuen, “escolti, de moment només m’han deixat escombrar...” i dius:
buf... què programem? “ (JS, pàg 6)
“la indústria sigui capaç de definir què és el que realment necessita,
amb les reunions d’empresaris que hi hagut aquest any i altres que jo
havia assistit anys enrera et trobes sempre el problema, el del petit
taller que vol formar al nanu format al 100% polivalent i que sigui
capaç de fer…i l’empresari gran que és més conscient, perquè
l’estructura gran li dóna més temps per pensar, que diu jo vull un
nanu generalista que estigui motivat, que li agradi la mecànica, que
estigui disposat a col·laborar per tot el que necessitem.” (NV, pàg 7)

•

Cal un treball conjunt entre escola i empresa per millorar la
qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge.
“Cierto es que sería conveniente que si es el tercer año estuviera más
en desarrollo como unas prácticas comunes entre empresa y escuela
pero sin dejar la escuela jamás nunca.” (FS, pàg 3 i 4)

•

Per a una relació amb les empreses de qualitat cal un contacte
directe i un seguiment constant. Això repercuteix en els
alumnes en quan a les pràctiques.
“Yo estuve en Pompeu Fabra de Badalona no era así: cogimos en el
coche los 7 alumnos que teníamos, yo y otro profesor con dos coches
y nos querían coger siempre a los críos con las 8 horas con las cuales
se habían dado de baja, como pasó con uno que se había ido de baja
y sin embargo nos fuimos, hicimos una comida y nos fuimos al
colegio por la tarde y donde querían uno se cogieron dos. Y nos
quedaba un crío y se cogieron aquél alumno porque teníamos ya…
Era ____ en aquél momento en aquél curso, por eso hicimos esa
labor.” (FS, pàg 19)
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•

Necessitat de l’autonomia dels departaments que contribueixi a
la millora de la qualitat de les relacions amb les empreses.
“(...) yo conozco por ejemplo refrencias del departamento de Caldes
de Montbuí y están muy interesados en establecer una relación de
intercambio con el mundo empresario y lo están haciendo desde el
propio departamento, (...) y ellos se dan cuenta de que es la única
manera de estar conectados y de sacar un beneficio directo.” (FM,
pàg 9)

•

Importància de la implicació i compromís de les empreses
properes al centre en diferents aspectes del procés formatiu
més enllà de les places de pràctiques per una millora de la
qualitat.(JS)
“(...) jo diria que hi ha d’haver més compromís per part de
l’empresariat (...)”(JS, pàg 7)
“(…) el empresario sepa de que es importante y copartícipe de
hacerlo y de crear… crear, ser miembro de la enseñanza, eso sería
muy muy positivo.” (FS, pàg 11)
“(...) no oblidem que una empresa el que vol és… una persona que
des del primer dia fa una feina per primera vegada necessita un
procés més llarg i és la valoració que l’empresa fa, la majoria de la
gent que tenim aquí doncs ha treballat. … en cap moment compartirà
un horari d’una persona perquè la formis, fora de les seves 8 hores…
l’empresa és l’empresa i ja t’ensenyaré el que has de fer. (...)” (AO,
pàg 5)

•

Necessitat de treball en xarxa amb els agents socials per
millorar la qualitat i superar les problemàtiques.
“(...) y a partir de aquí yo puedo hacer revertir en otro centro pues
algo que necesito y buscar un poquito, no la solidaridad porque no
suena muy bien en la enseñanza pero si el sentido de la
responsabilidad compartida de toda la gente que está en la FP (FM,
pàg 7)
“Sí que hay movimiento dentro de los centros de querer, de ponerse
de acuerdo a ver los créditos variables como lo hacemos en un centro
u otro. (…) Y la verdad es que esporádicamente por la implicación de
profesores individualizados, no por implicación del centro, tenemos
que cumplir esta norma. No, no, eso es de, queremos algunos hacer
una cosa y lo llevamos a cabo.” (FS, pàg 7 i 8)
“Les relacions amb empreses i Ajuntament han millorat perquè son
més directes” (JLC, p4)

•

Manca de continuïtat i interès dels agents socials en el treball
en xarxa com a element que dificulta la millora de la qualitat.
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“Cuando a nivel de alcaldía se nos convocaba en una cámara de
comercio a una reunión con los empresarios del sector metalúrgico,
primero la gente no iba preparada, asistían muy pocos, no tenía
continuidad, su centro de interés yo creo estaba en otra parte (...)”
(FM, pàg 9)

•

La relació del centre de secundària amb institucions de l’entorn
se centra bàsicament amb empreses i l’ajuntament (autoritat
local)
“Bona relació amb les empreses. Cada any agafen gent, el problema
greu és que no tenim gent per enviar.” (JLC, p3)
“Ara fem una reunió cada 15 dies amb l’Ajuntament de Terrassa per
parlar d’aquestes problemàtiques” (JLC, p3)

Aspectes generals
•

La qualitat del seguiment dels titulats es basa en el contacte
personal amb els alumnes que permeti la motivació del
professorat i l’actualització dels continguts a impartir.
“(...)hacerles un seguimiento lo más exhaustivo posible para que nos
den datos reales porque así si que puedes formular no hipótesis sinó
proyectos reales de decir vamos a modificar esto en estos términos, y
vamos a ver después qué resultados obtenemos.” (FM, pàg 15)
“Vienen algunos, y esos algunos pues hablamos a veces de un 80% y
te sientes orgulloso de decir, vienen. (...) vienen al taller, porque le
han enseñado, porque es lo que van a vivir de eso.” (FS, pàg 18)

•

El seguiment formalitzat i institucionalitzat no existeix i no es
planteja com una manca de qualitat.
“Per dir-ho d’alguna manera aquí, d’ex-alumnes que passin per la
casa i que puguis veure si els va bé o els va malament, 8-10 casos
l’any. Aquest és el seguiment que es fa, no es fa més, no es fa més.”
(JS, pàg 12)
“No, el seguiment el fan ells en el sentit que quan truquen o et veuen
a veure…tinc un amic de, o un germà de, és a dir, vas fent
seguiments…” (AO, pàg 5)

•

Cal realitzar un seguiment posterior a la finalització dels estudis
per copsar si la formació rebuda per part dels estudiants ha estat
útil
Normalment abans d’acabar el curs tothom està treballant. Sabem
com els va perquè de tant en tant algú ve a fer una visita, però no hi
ha un seguiment documentat (JLC, p3)
“establir uns camins que guïin a la persona que surt.” (NV, pàg 6)
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•

La mobilitat (canvi de casa, de feina, de mòbil) dels alumnes
dificulta un seguiment de qualitat.
“Perquè bueno, localitzar la gent, avui dia, un desastre. Truques a
casa i a casa ja ni contesten. El mòbil el canvien cada dos per tres.
Segurament que es pot institucionalitzar però no serà fàcil, no serà
fàcil.” (JS, pàg 12)

•

L’aplicació dels sistemes de qualitat es considera avantatjosa pel
centre en tant que organització (JS)
“(...)se plantea muy positivamente, se sabe hacia donde se quiere
caminar y además pienso que además con buen criterio se busca la
mejora continua de la oferta que nosotros vamos a dar (...) mejorar
esa oferta esa oferta i ser más competitivos.” (FM, pàg 2)”
“Però sabíem de l’avantatge de quan la gent pujava en aquest càrrec
de la qualitat, majoritàriament l’organització se’n sentia afavorida.”
(JS, pàg 2)
“Es veu molt convenient la implantació dels sistemes de gestió i
desenvolupament de la qualitat al centre. “Ho trobo molt convenient
perquè s’evitaran moltes coses que estan succeint i no passaran””
(JLC, p1)

•

La finalitat dels sistemes de gestió i desenvolupament de la
qualitat és deixar constància dels procediments per evitar
actuacions anàrquiques i donar prestigi al centre.
“Principalment, entenc que prestigi i tenir la seguretat de que ho
estàs fent tot correctament.” (AO, pàg 3)

•

Cal redefinir el tema de qualitat per trencar algunes resistències i
saber a qui o a què va dirigida.
“El meu dubte, la meva pregunta està en si sabrem posar cada cosa
en el seu lloc. Vull dir, el que estigui tot documentat serà per millora,
o sigui, una millora dirigida al benefici de l’alumne o només serà una
millora pel benefici de l’organització.” (JS, pàg 3)
“(...) hay que redefinir un poco qué tipo de calidad, para que no haya
confusiones, es decir, la confusion que todo el mundo, o la mayor
parte de la gente (...) pues nos hacemos el esquema de la empresa
típico, y la aplicación de los niveles de la calidad allí són un poquito
más fríos (....) ya se piensa en mentalidad empresarial y esto rompe
un poquito” (FM, pàg 1)

•

Por a la complexitat i burocràcia dels procediments com a
resistencia a la seva aplicació. Pot suposar centrar-se massa en els
processos i la teoria i oblidar la finalitat de millora de la qualitat i
la necessitat de connexió amb la realitat. (fm)
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“(...)a mi me preocuparía que solamente viéramos el aspecto teórico
de formulación claro y que competitivo soy respecto al entorno
cuando en la realidad es otra muy distinta, es decir me empiezo a
quedar solamente en la pura teoría y la realidad está pues a lo mejor
cada vez más distante” (FM, pàg 3)

•

La condició de titularitat pública del centre com a element que pot
distorsionar o dificultar la implementació dels sistemes de qualitat.
“Altra cosa és que no reconegui les dificultats que això comporta i diria que
estan bàsicament centrades aquestes dificultats en si comparem el que és
l’empresa o el que és un centre educatiu i sobretot si és un centre educatiu
de propietat pública” (pàg 2 i 3)

•

Es considera millor el model ISO que el model EFQM en tan que el
primer està internacionalment reconegut
“Jo personalment, que en aquells moments era una mica... vaig dir,
deixem-nos d’EFQM’s. Vull dir, un sistema de qualitat ISO està
internacionalment reconegut, és una norma ISO, que està a cent
trenta i tants països si no m’equivoco, no? Vull dir... hi va haver
aquell criteri.” (JS, pàg 4)
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2.1.2. DIRECTIUS DE CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Processos d’ensenyament – aprenenetatge
•

El funcionament dels centres en relació a la qualitat dels processos
d’E-A és correcte i les tutories són una peça clau per la millora del
procés de millora de la qualitat.
La tutoria requereix d’una bona relació i sobretot d’una bona
comunicació “hauria de servir per millorar, no per posar pals a les
rodes SE p4
En el tema de las tutorías… yo diría que una de las cosas que
tenemos mejor en esta escuela son las tutorías. Diría yo. No conozco
demasiado profundo el tema de tutorías pero a nivel de comentarios,
a nivel un poco de lo que sale de las reuniones, a nivel de las actas
que veo y a nivel incluso de lo que es profesores que conozco que son
los encargados del tema de tutorías… yo diría que es un punto fuerte
de la escuela, la tutoría. Es un punto donde yo creo que ahí ponemos
mucha carne en el asador RG p7
Per primera vegada aquest any es fa una hora de tutoria als cicles,
per primera vegada, mai s’havia fet una hora de tutoria, que és
obligatòria i que s’ha de fer a classe. CP p4

•

Molta importància de l’aplicabilitat real (a l’empresa) dels
ensenyaments obtinguts a l’escola com a element de qualitat.
(…) avui dia hi ha una conexió molt important que s’hauria de valorar
molt més, que és la conexió escola-empresa, que és on després van
els nanos a treballar i jo crec que això s’hauria de valorar molt bé. CP
p2

•

Les característiques de l’alumnat és un element a tenir en compte
quan parlem de qualitat.
(…) el tema disciplinari de la gent que va a cicles que no és la
mateixa gent que va a batxillerat, no sé, en els cicles de grau mitjà
trobem gent que és gent que ha aprovat en els programes de
garantia social, gent que ve de proves d’accés, no és la gent que ha
tret un notable o un excel·lent a la ESO que són alumnes
meravellosos que després acaben i se’n van a la universitat a fer
medicina o el que sigui. Llavors tot això també s’ha de valorar. CP
p2- 3

Professorat
•

La motivació del professorat i la fe en el projecte són molt
importants perquè aquesta implementació de la qualitat tingui
èxit.
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la motivación en principio de los profesores es difícil, es muy difícil.
Muchas veces los tenemos que un poco que hablar dos veces, un
poco convencerlos de alguna manera. Cuando los convences, pues
claro, ellos convencen a otros. Es un poco de boca a boca. RG p18
Cicles és la més especialitzada de totes, però aquí hi ha gent que fa
molts anys que ha perdut el interès, la devoció i el d’allò per fer
classes que a la mínima agafen una malaltia o agafen una baixa per
qualsevol cosa, i hi ha gent que té molta empenta i molta gana de fer
les coses. CP p4
Per assolir la qualitat cal que el professorat se senti a gust SE p6

•

Importància de l’actualització dels coneixements d’acord amb
l’evolució de les tecnologies com a element de qualitat. Es
requereix una bona formació tant dels titulars com dels substituts i
interins. L’experiència també és valorada molt positivament.
(…) però no és el mateix fer tecnologia ara que fa 20 anys, hi ha
molta diferència. I fer tecnologia d’avui en dia a la tecnologia que es
feia 20 anys enrera doncs canvia moltíssim, ara tenim problemes,
problemes d’assistència…i tenim professors d’aquests (…) CP p5
La formació del professorat hauria de ser obligatòria i molt més
intensiva. Els cursos haurien de ser pràctics, directament a les
empreses SE p4
Yo diría que una de las cosas o falta que tiene la FP en este caso es
profesores cualificados pero que estén dando su tema, es decir, que
estén… que realmente los llamen para hacer lo que ellos saben hacer.
Y eso para mí está fallando RG p8

•

Necessitat d’incentius (de tasques o econòmics) per augmentar
la motivació del professorat necessària per la millora de la
qualitat.
Si tu pel que sigui has perdut la motivació, no tens ganes de res,
doncs si vols te’n carregaràs de la biblioteca o en els centres hi ha
moltes coses que es poden fer, igual coordinador d’activitats
extraescolars... CP p9
Però clar això també té una doble vessant perquè estàs premiant al
que no treballa, és el que passa, avui en dia la gent que no treballa, a
nosaltres com a equip directiu li dóna un premi (…) CP p9
(…) i tu com pots dir-li a un pare o una mare que la qualitat de
l’ensenyament, no tenim qualitat amb aquest quadre. No el pots fer
fora, o li busques una feina fora del centre o li toques els ous, no hi
ha més. CP p9

•

Necessitat de més recursos per incentivar l’actualització
continuada com a mesura per millorar la qualitat.
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(…) però no tenim l’eina per poder dir escolta, aquest tio se’n va una
setmana a casa seva i vol fer… doncs mira aquest el suspendrem una
setmana de sou i ja veuràs com s’espavila i aprèn a fer funcionar
l’ordinador i com funciona tot el tema aquest que no coneixia. Ni
nosaltres ni l’inspector tampoc, no canvi això…(…) CP p5

•

La vinculació del professorat amb la indústria és un element
molt important com a mesura de millora de la qualitat.
I després et trobes gent que és molt bona, molt bona, normalment la
gent que és molt bona és gent que ve de la (...) aquesta gent són els
millors professors. Encara que porti només un any treballant a la
indústria, si aquest ve ensenyarà més que el porta 25 anys fent
classe. CP p4

Organització del centre i lideratge
•

La direcció dels centres juga un paper fonamental en la
implemenació dels sistemes de qualitat en els centres. La seva
participació, actuació i dedicació serveixen per tirar endavant els
processos i també per engrescar altres agents importants com els
professors.
yo diría que en este caso si el tema de calidad, el tema de la
implantación de la calidad, de la ISO aquí se consigue o se llega a
conseguir evidentemente es por la dirección RG p8
El centre es millora amb recursos, projectes i una certa habilitat per
gestionar de qui estigui a la direcció SE p7
Y entonces creo que la dirección en este caso hace un papel no
importante, yo diría que decisivo. Decisivo. O sea, si la dirección, y
no aquí en muchos centros, si la dirección no se propone hacer un
cambio, un cambio en este caso a una mejora a una posible mejora,
a cambiar de hábitos incluso, a cambiar maneras de pensar y de
hacer, no? Yo creo que esto ha estado muy bien, ha estado
impulsado y creo que muy bien impulsado por la dirección. RG p9

•

Des de l’inici fins el moment present, l’equip directiu ha treballat
molt per dur a terme la implementació de la qualitat, tant a nivell
personal com documental...
Empezamos a hacer cursos porque no sabíamos nada de calidad por
tanto empezamos a hacer cursos, a nivel de equipo directivo, a nivel
completamente de… RG p1
en este tiempo he visto que puede ser un salto cualitativo
importante. De hecho, el tener… el hacer una gestión de una manera
diferente, de una manera más sistematizada, de una manera
dijéramos más, de alguna manera más… puntual sobre hechos
concretos… esto… quizá nos va muy bien a la hora de… no sólo de
controlar algunos puntos que antes se nos escapaban, sino que
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incluso de intentar incluso analizarnos y ver el porqué y ver dijéramos
el cómo se solucionan algunos temas. RG p2
la mayoría de documentación la hemos hecho a partir del quipo
directivo. Por lo tanto no sé la pretensión real que tendrían en caso
de que hubiéramos repartido todo esto como sería. Pero al principio
la verdad es que los hemos dejado bastante tranquilos en este
sentido y nosotros un poco lo hemos hecho casi todo. No todo,
evidentemente pero sí que la gran parte la hemos hecho nosotros. RG
p2

•

Manca de temps per a les tasques directives com a element a
tenir en compte en la millora de la qualitat.
Nosaltres tenim mancances com qualsevol equip directiu. Però és que
no ho sé, són aquestes tribials com manca d’hores, el que si està clar
com diuen els polítics, que tenim la voluntat política de fer-ho bé però
de vegades és impossible perquè no arribes perquè necessitaries més
hores que té el dia i coses d’aquestes. CP p5

•

Manca d’autonomia i llibertat d’actuació com a dificultat per la
millora de la qualitat.
De totes maneres torno a dir que és que estem molt lligats al
departament d’ensenyament, nosaltres no podem dir-li a un nanu
mira, t’hem agafat amb droga… si hi ha un nanu al carrer que ha tret
una navalla o una cosa d’aquestes…”déu ni do”, has d’anar i plorar
per fer un nanu al carrer. I amb els profes, són intocables, són
funcionaris i allò no es pot tocar per res, l’única mancança que tenim
nosaltres i que ha tingut qualsevol equip directiu CP p5- 6
Però el tema és que no tenim les mesures suficients com per afagar
un d’allò i… a veure jo no dic que se l’hagi de crucificar al pati ni res
d’això però fer que un tio que l’agafes amb droga doncs…aquest tio
no vindrà més al centre i ja veuràs com ningú s’atreveix més a portar
haixís ni més coses d’aquestes perquè no s’atrevirà, i si vol fer-ho
que ho faci al carrer. CP p6
Els equips directius no estan reconeguts per l’administració, no
només a nivell econòmic sinó a nivell de les competències que tenen
per poder fer coses SE p5

•

La formació per els càrrecs directius com a element per a la
millora de la qualitat.
Hi hauria d’haver un curset per ser director, per cap d’estudis, per ser
secretari, per tot! Pels profes de música, pels profes de no sé què hi
ha curset… però per ser membre de l’equip directiu no hi ha, només
hi ha un curset per directors que es fa diverses vegades a l’any, però
també és important el cap d’estudis, el secretari… com també seria
important per cap de departamnet o coses d’aquestes. CP p9
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•

Necessitat de conèixer la realitat de la FP per part de la Direcció
dels centres com a mesura per a implementar millores de
qualitat.
Però el director no té ni idea del que passa als cicles, és que no hi ha
cap conexió. CP p6

•

Una política de qualitat als centres necessita de l’adhesió
personal i voluntària de les persones de l’organització.
La implementació de la ISO depèn de la voluntat de les persones SE
p8
Independentment de si som un institut homologat,
dependrà de la voluntat de les persones implicades. SE p9

•

l’aplicació

És necessari introduir millores en la gestió de la qualitat:
prenent nota dels acords per escrit, coordinant les iniciatives i
concretant les accions.
Cal passar de la cultura oral a l’escrita i, a més, demanar comptes.
SE p7
Es tendeix a parlar molt i a discutir sobre els temes, però després no
s’actua SE p8
Guanyem si fem una gestió única i per això ens hem de posar d’acord
moltes persones. Unificant criteris reduirem el temps per aconseguir
les coses SE p9

•

El sistema educatiu actual no respon des de la formació
professional a les necessitats dels centres ni de la societat.
L’administració dóna poca resposta a les necessitats dels centres SE
p5
Cal veure què necessita el teixit social de Catalunya, les especialitats
que estem impartint, les necessitats dels alumnes i actuar en
conseqüència. Altrament “estem estafant l’alumne” SE p7

Cultura i clima de centre
•

Dins un col·lectiu gran com és el d’aquest centre existeix gran
diversitat d’opinions, fet que és positiu però que també pot
entorpir els processos d’implementació de la qualitat.
Claro, somos un colectivo de 106 profesores y cada uno tiene sus
maneras y tiene sus métodos y tiene sus formas y tiene su… ¿no?
Entonces, yo más que nada aquí la mejora la veo en ir todos a una,
en unificar RG p6
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Una de las cosas positivas que veo en todo esto pues es
precisamente esto, el que podamos hablar, el que podamos discutir,
el que podamos hacerle ver al otro oye pues mira esto a lo mejor por
aquí mejor no, que hay de todo evidentemente pues piensa lo que
piensa y cree que es lo mejor del mundo y a veces se equivoca y a
veces no te lo reconoce en ese momento pero al cabo de tres días o
una semana pues… “oye sí, ¿sabes qué? Que aquello que me dijiste
me gustó”. Bueno, es un poco el toma de contacto, el discutir y esto
pues va, perfecto, ¿no? RG p6

•

El fet de sistematitzar processos que sempre s’havien dut a terme
de manera poc normativa afavoreix la qualitat.
Siempre se han hecho, por ejemplo, seguimientos de alumnos,
siempre se ha hecho tutoría, siempre se ha hecho cuando algo por
ejemplo no va bien, pues se ha montado una reunión para ver qué
pasa. RG p14
siempre ha habido ganas de mejorar. Lo que pasa es que no de una
manera con una normativa y tal. Ganas siempre ha habido e ideas
siempre ha habido para mejorar. RG p14
Desenvolupar la qualitat significa fer un canvi en la gestió, “passar de
la cultura oral a la cultura escrita” SE p1

•

La conflictivitat i la disciplina dels alumnes són elements
importants a tenir en compte en la millora de la qualitat.
Sí, ens falta disciplina i en això en el nostre centre tenim sort de que
no hi ha un ventall de gent d’aquesta que sigui problemàtica, més bé
són casos esporàdics.(...) Aquí tenim casos esporàdics, sempre surt
algun cada setmana, algun càstig, alguna sanció per venir els
dimecres a la tarda, però no són casos greus, hem agafat algun amb
droga i coses d’aquetes però el tema de la droga també està molt
extès. CP p6
A nivell de centre sí que fem coses però no per millorar el tema
ensenyament sinó el tema disciplina, comportar-se a l’aula,
raonaments i coses d’aquestes (…) CP p10

•

La coordinació, treball col·laboratiu i planificació són elements
importants per una millora de la qualitat.
Estic segur que la frase aquesta de que “cada maestrillo tiene su
librillo” segur, cadascú fa servir mètodes que potser no eren els més
normals (...). Però com que no hi ha una coordinació segurament a
nivell individual cadascú es baralla amb els seus nanus d’una manera
i després a les reunions d’equip docent i coses d’aquestes la gent diu,
doncs jo faig servir coses d’aquestes i aquests mètodes i parla amb
els companys i tot això. CP p10
(…) però és sempre “aquí te pillo aquí te mato”, si tenim un problema
puntual doncs hem de fer una reunió a veure si podem assumir
aquest problema i ho fem, i a la setmana o mes o any següent és un
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problema totalment diferent, que no té res a veure amb l’anterior.
(…) cadascú fa la guerra pel seu compte. CP p10
Destacaria el tema de les actituds, que la gent que es forma no
només ha de tenir valors professionals sinó també humans SE p2

•

Les instal·lacions han de ser de qualitat i respondre a les
necessitats del projecte educatiu per garantir un bon clima.
La qualitat de les instal·lacions del centre és molt important, el clima
ha de ser favorable SE p5
El centre està desaprofitat: és molt gran i podríem tenir més grups de
cicle superior, però això no depèn del centre únicament SE p6
Anteriorment a l’ISO, sí que es plantejava el tema de la millora de la
qualitat en termes d’instal·lacions, millor atenció de l’alumne... En
aquest sentit sí que fa anys que estem caminant de cara a la qualitat
i millora SE p8

Relacions externes
•

La relació amb altres centres és molt poca però no afecta a la
implementació de la qualitat en el propi centre.
por nuestra parte lo que hubo fue una recogida de información de
diferentes centros que tenían o estaban… no tenían la ISO todavía
porque de hecho hace poco que tienen la ISO… pero sí que iban de
cara la ISO, había algunos que ya tenían experiencia de pues de 8 o 9
años. El Cetánia por ejemplo hacía tiempo que tenía ya todo esto. Y
claro, todo esta documentación pues evidentemente nos fue bien RG
p3

•

Existeixen relacions importants amb altres entitats a part
d’altres centres i empreses que també són importants.
nosotros en principio tenemos colaboraciones con otras entidades, de
Sabadell concretamente, de cámara de comercio por ejemplo, el
centro metalúrgico… RG p10
nos llevamos bien, colaboramos en algunos temas como por ejemplo
el tema de las empresas, el tema de las formaciones en el centro de
trabajo, deciden llevar a los chavales a empresas y tal. RG p10
Les relacions externes amb ajuntaments i empreses són bones, però
voldríem tenir més competències amb els cicles formatius a Terrassa.
“...estem moderadament satisfets” SE p5

•

La relació existent amb les empreses podria millorar en alguns
aspectes, fet que afavoriria els processos de qualitat a nivell
d’alumnes, pràctiques, el propi centre…
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Las empresas nosotros siempre hemos tenido una cartera de
empresas donde los chavales pues hacen sus prácticas, hacen sus
ECT y tal. Yo con las empresas no tengo relación prácticamente. Pero
yo no estoy muy de acuerdo con el planteamiento de algunas
empresas. No hay mucho apoyo diría yo a nivel empresarial o a nivel
de… no digo de todo porque no conozco pero yo creo que una de las
cosas que hay que incidir aquí es que la empresa se moje un poco
más de lo que se está mojando. Al fin y al cabo el beneficio no sólo es
para el alumno, no sólo es para el padre o la madre o la sociedad sino
de hecho es para ellos. Ellos son los que tienen el negocio y entonces
necesitan gente formada y bien formada y evidentemente ellos tienen
que apoyar. Si no apoyan ellos no se le puede sacar provecho, yo
creo que no. Y ahí nos falla. RG p11
Me da la impresión de que no hacen todo lo que deberían hacer. No
ponen recursos, no ponen dinero, no ponen… no sé. Aquí hay
chavales por ejemplo que tienen que marcharse porque las empresas
no les dan dos horas para que vengan a clase, y ellos tienen ganas de
venir y no se las dan. RG p12

•

L’existència d’un responsable de contacte amb les empreses
com a element per a la qualitat de la relació amb les empreses
Nosaltres tenim als centres una persona que és el coordinador del
departament d’escola-empresa. Aquest senyor s’encarrega de buscar
empreses per fer, cada nanu de cicles formatius ha de fer entre 350 i
400 hores en una empresa, i aquest senyor s’encarrega de buscar
empreses. Això és l’única conexió que tenim amb el món de
l’empresa. CP p6
La resta no tenim res, conexió amb l’empresa no tenim res, només
tenim l’AMPA que és l’associació de pares i no tenim res més. CP p6

•

La qualitat de la relació amb les empreses ha de tenir en
compte la possibilitat de la inserció laboral després de les
pràctiques.
Si només tenim El Corte Inglés i el Zara i un nanu, doncs l’enviarem
al Zara perquè sabem que es quedarà a treballar, a El Corte Inglés
sabem que no es queda ningú i hem enviat gent bona i gent dolenta i
ja fa molts anys que no enviem a ningú perquè no es queda ningú.
CP p7

•

El treball amb xarxa amb altres centres és un element per a la
millora de la qualitat.
Jo no sé els problemes, segurament hem caigut en el mateix parany
que qualsevol altre centre, i nosaltres ja hem caigut i podríem
estalviar que un altre faci el mateix que nosatres si tinguéssim una
reunió al mes o cada dos mesos, no hi ha cap. Per tant, que no sigui
només de coordinadors o de cap d’estudis, que sigui de tutors a
alguna cosa d’aquestes. CP p6
Jo no dic que s’ha de fer un xat per internet però almenys tenir una
reunió cada més o cada dos mesos, plantejar problemes, l’endemà de
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la reunió posar una llista d’internet o un corrdinador de tota aquesta
gent, cada mes podria fer-ho els problemes que has tingut, els casos
problemàtics…doncs a mi m’ha passat això, tenir-ho en compte igual
et passa una cosa d’aquestes i (…) els teus coneixements. CP p7

•

Es valora el treball conjunt amb l’administració com a element
per a la millora de la qualitat.
Doncs aquell any ens van cridar després de fer la prova i vam anar
tots els centres que fèiem la prova del Vallès Occidental al
departament d’ensenyament i vam estar tot un matí on cadascú va
exposar els problemes que havíem tingut. L’any següent, abans de
fer les proves ens van tornar a trucar i van sortir tota la normativa
corregida en comparació a l’any anterior, ja sortia corregida! (...) dels
25 ítems que fallaven l’any anterior, aquell any només van fallar 2, el
programam i el currículum de grau mitjà.” CP p8

Generalitats
•

El seguiment dels alumnes s’ha començat a fer com a
conseqüència de la implementació de sistemes de qualitat. Es
treballen aspectes no solament d’ubicació en el mercat laboral
sinó també aspectes acadèmics, econòmics i personals.
no solamente dónde van y qué hacen y qué trabajan y qué estudian
sino incluso del por qué dejan los estudios en algunos casos. El tener
dijéramos un poco de… el saber el por qué se nos marchan, el por
qué la gente no acaba, el por qué cuando llega un mes de marzo ya
tienen la mitad de la clase, un poco el por qué de todo esto. RG p12
Antes sí que evidentemente había un seguimiento del alumno pero no
era tan acurado, no era tan perfecto como ahora. Antes no se iban a
visitar las empresas tanto como se van ahora. El contacto con la
empresa directo no era tanto como ahora. Ahora se ha incrementado.
Con el sistema ISO. Tampoco es que sea el no va más, lo último,
pero el contacto con la empresa se ha incrementado algo más que
antes. No es el idóneo tampoco pero algo más sí que se ha
incrementado. Entonces esto te da a entender que tú sabes más del
alumno, de lo que hace y incluso pues esto son elementos para luego
poder orientar, para luego poder pues un poco… no aconsejar porque
evidentemente aconsejar es muy difícil y no vamos a hacer… pero
bueno, siempre hay comentarios en algún sentido de… te hacen ir a
un sitio o a otro RG p14
Només en els cicles de la gent que tenim una obligació fer una cosa
d’aquestes és incorporar en una empresa nosaltres com a centre, no
sé el que fan la resta de centres, nosaltres si que fem un llistat de
gent que un cop a acabades les pràctiques es queden a treballar en la
mateixa empresa, només això. CP p7

•

L’ubicació dels titulats a les empreses no és fàcil, les condicions
no són bones i això no afavoreix els estudiants i, en
conseqüència, la FP en general.
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es que luego se encuentran en que los contratos son muy precarios y
¿entonces qué ocurre? Pues que… es verdad, deja la escuela, se va a
trabajar pero a los 3 meses está en la calle con lo cual dicen, otra vez
vienen, oh, es que me he quedado en la calle ahora tengo que
formarme… Esto falla algo, falla el engranaje aquí. Por lo tanto bueno
fórmate bien y entonces no tendrán que echarte a la calle
evidentemente porque no… O sí, no lo sé, pero como mínimo vamos a
completar el ciclo, ¿no? Y yo creo que mucha culpa es la empresa y la
política del gobierno. RG p13

•

Manca de temps per poder fer un seguiment exhaustiu i
mantenir les dades actualitzades.
A partir d’aquí van fer un contracte d’un mes, o uns altres un any i
només un o dos que tenien contracte definitiu. Però després d’allò ja
perdem el contacte, clar pots seguir el contacte aquell un parell
d’anys però clar cada any surten 4 promocions, no… 8 perquè són 4
de grau mitjà i 4 de grau superior. Per fer el manteniment d’això es
necessita temps, i el problema que tenim és que no tenim temps. CP
p7
Es fa seguiment dels alumnes mentre estudien al centre (dels estudis
i de la formació en centres de treball), però no un cop estan titulats
SE p6

•

El client de la formació professional és l’alumne.
Hem de buscar com a resultat la satisfacció del client, que és
l’alumne SE p6

•

La qualitat té un significat de procediment burocràtic de
certificació de qualitat, que no ha de perquè suposar un millora
real.
(…) jo he parlat i la majoria no sap ni el que és ni del que es tracta i
la poca gent que ho sap, òstia allò és un “coñazo”, allò has de
cumplimentar tests, allò has de fer no sé quant, allò vénen un dia uns
senyors i passen per aquí, passen per allà, tot allò ho has d’arreglar
perquè funcioni un dia i al dia següent ja no pot funcionar, és igual.
CP p1
El tema és el següent, nosaltres ara som centre públic però, tot i així,
tenim mancança d’alumnes, nosaltres hem de fer propaganda perquè
no tenim alumnes i un bon mitjà de propaganda és dir que tenim la
ISO no sé què, la gent no sabrà el que és però és igual, nosaltres
tenim això. CP p3
yo pienso que siempre que se implanta algo, en ese caso el tema de
la calidad es para mejorar, la idea primera es para mejorar. La idea
primera es ver un poco, verte en el espejo, ver qué haces y si tú no
lo ves que alguien te diga, mira, tienes que verte y ver los fallos y ver
los aciertos. Y esto es lo que en principio nos dijeron y entonces un
poco te haces una autocrítica RG p5
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•

Dependència de les polítiques i directrius del departament per
una millora real de la qualitat.
Jo no crec que fem una ISO, algunes coses si que es milloraran segur
que algunes coses milloraran, de totes formes els centres tenen les
mans molt lligades al departament d’ensenyament. Tu pots denunciar
a un profe o pots denunciar el que sigui però tens les mans lligades i
no pots fer mai res. Això és un aparador, no pots fer res. CP p3
La palabra calidad no me gusta demasiado entonces... manual de
servei, ¿vale? Y bueno, entonces, lo que sí que está funcionando
perfectamente es todo el manual de servei tanto a nivel de Eso,
Bachillerato o Ciclos. RG p5

•

Coneixement no homogeni (diferència entre ESO, Batxillerat i
FP) dels sistemes de qualitat.
La de la majoria, això què és? No en tinc ni idea perquè és gent que
ha acabat la carrerao va fer filologia anglesa o va fer matemàtiques i
va començar a fer classes i des d’aleshores no ha tingut mai contacte
amb la indústria. I després una branca, que és lal minoritària, que és
la gent de cicles, que la majoria d’aquesta gent de cicles fa classes
però està o ha estat a la mateixa a la indústria. La gent que està o
ha estat a la indústria sap el que és una ISO, doncs és la minoritària i
sap la relació que té i la importància que té. CP p1

•

Importància determinant de la informació sobre el sistema de
gestió de la qualitat com a element per a la participació i
implicació de tots els membres.
El primer és implicar els altres i per implicar-los has d’informar, quan
sàpiguen què és el que vols vendre si ho vens bé, t’ho compraran. CP
p10
Yo creo que este es el camino, un poco el insistir, un poco el hacerte
un poco pesado… Todas estas cosas son las que funcionan. RG p19
una de las claves de la calidad está aquí, en unificar. Unificar
criterios, unificar actuaciones, unificar… no sé, pues un poco lo que
haya que modificar y unificarlo de esta manera. RG p6

•

No hi ha capacitat d’elecció del sistema de qualitat, aquest ve
determinat pel Departament d’Ensenyament.
Jo veig que nosaltres no tenim opció d’elegir un o altre, si és el que
diu el departament d’ensenyament, nosaltres hem de fer el que diu el
departament d’ensenyament (...) CP p2
No hi ha hagut discussió sobre el sistema que s’havia de fer servir
(ISO, EFQM...). Se segueix el que diu el Departament d’Ensenyament
SE p2
El tema de la qualitat ve per encàrrec del Departament d’Educació, a
través del director del centre SE p1
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•

La implementació o no de sistemes de qualitat al centre no
implica cap canvi ni conseqüència en la formació de l’alumne.
Quan surts al mercat laboral, el que no has après t’espaviles i quan
has anat a la universitat a estudiar, si no has après una cosa doncs tu
pel teu compte te’n vas a la biblioteca o t’agafes un llibret o et
compres un programa i ho aprens, i per això sobrevius. El que vol
continuar d’allò doncs sobreviu perquè s’espavila pel seu compte. (…)
Conseqüències greus no en té. CP p8

•

La gestió de la qualitat és un sistema nou en l’educació i cal
donar-hi temps per trobar una fórmula adaptada a les
necessitats de l’ensenyament.
És un programa d’importació que prové del món de l’indústria i es fica
en el món de l’ensenyament SE p1
Pot generar desconfiança, sensació que ens fiscalitzen. Això és
normal en la indústria, però no en l’educació. S’hi ha d’anar amb
mesura SE p1
No es pot destacar un únic instrument de la ISO com més important
que un altre perquè l’educació no és com una empresa “aquí no
estem parlant de peces, estem parlant de persones” SE p2
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2.1.3. EMPRESARIS DE CENTRES DE PRÀCTIQUES
Processos d'ensenyament i aprenentatge
•

Els empresaris valoren més la formació en actituds i habilitats dels
estudiants de formació professional que la formació acadèmica
En general, a l’empresa que rep estudiants en pràctiques li interessa
més l’actitud de l’estudiant que el seu nivell acadèmic (JAM:1)
És fonamental educar en seguretat i salut, prevenció, normes de
qualitat, actituds positives davant la feina...(JAM:4)
Avui en dia no es busca una persona super formada. El que interessa
quan contractes un treballador són les competències, les actituds i les
habilitats (JAM:6)

•

La implicació dels tutors de pràctiques dels centres de formació
professional és baixa
Els tutors dels centres no apareixien en tot el temps que els nois
estaven fent les pràctiques, de vegades només el primer dia i l’últim
(PS:1)
A l’empresa hi ha el tutor de pràctiques que fa un seguiment diari,
però als tutors del centre no els veiem en tot el període de pràctiques
(PS:5)

•

L’instrumental i la maquinària que utilitzen els centres de formació
professional avui està desfasat respecte al que s’utilitza a
l’empresa
Per millorar la qualitat cal millorar els recursos: els centres no tenen
la maquinària actualitzada. Es nota que l’estudiant en pràctiques no
ha estat mai en contacte amb els mitjans que tenim a l’empresa.
(JAM:4)
No hi ha mancança de qualitat en tema de continguts teòrics, però sí
es nota molt que els centres no estan actualitzats en quant a
maquinària (PS:2)

•

Existeix un desajustament entre les necessitats i programació
temporal dels centres de formació professional i la de les
empreses
No necessàriament les pràctiques s’han de fer al final del mòdul, per
a les empreses no és necessari (JAM:4)
Les necessitats temporals dels centres i les empreses són diferents: a
l’empresa li aniria millor que el volum d’estudiants en pràctiques
estigués més repartit al llarg del temps i no concentrat en un període
determinat (JAM:5)
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A la nostra empresa donàvem 100 hores de formació a l’aula i la
resta a les màquines mirant que anessin rotant i canviant de tasques
per aprendre-les totes (PS:3)

•

El tutor de pràctiques de l’empresa ha de vetllar per l’estudiant de
formació professional però sense assumir tasques docents
El tutor de pràctiques en realitat és el responsable del departament
on l’alumne està fent les pràctiques (JAM:2)
És habitual que el tutor de pràctiques en realitat no estigui fent les
pràctiques amb l’alumne “no és l’obligació de l’empresa, ser docents”
(JAM:2)
És important que el tutor s’impliqui, sobretot en empreses petites on
l’estudiant pot acabar fent les feines que no vol ningú (fotocòpies,
escombrar...) (PS:4)

Professorat
•

Les empreses consideren que els professors de formació
professional no estan actualitzats respecte allò que es fa realment
avui dia a l’empresa
Des del punt de vista de l’empresa es veu el professorat com a molt
professional, però matisant que la visió és molt parcial i llunyana
(JAM:3)
És important que els professors coneguin de primera mà el que es fa
a les empreses (JAM:4)
Els professors, que només es dediquen a donar classe, haurien d’anar
mitja jornada o alguns dies a l’estiu a reciclar-se a les empreses
(PS:4)

•

L’interès per acollir estudiants de pràctiques a les empreses és
més dels centres de formació professional que de les pròpies
empreses
De vegades busquem alumnes per fer pràctiques, però la majoria de
vegades són els centres que ens truquen i ens demanen pràctiques
per un parell d’estudiants (JAM:2)
A l’empresa el tema de les pràctiques “ni le va ni le viene” (JAM:3)

Relacions externes
•

La relació entre empresa i centres de formació professional és
valorada com positiva
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Funcionem bé i tenim molt bona relació amb els 3 ó 4 centres amb
els que ens relacionem (JAM:2)
La comunicació amb els centres era bona, tot i que els estudiants de
pràctiques es demanaven generalment a través d’Ensenyament
(PS:1)

•

Els empresaris valoren els sistemes de qualitat aplicats a la
formació professional
Tots els centres que tenen relació amb aquesta empresa tenen el
certificat ISO o estan en vies d’obtenir-lo (JAM:5)
Crec que tota activitat hauria de tenir un sistema de qualitat (JAM:5)

Aspectes generals
•

Es constata una manca generalitzada de seguiment dels processos
Ningú fa seguiment dels titulats, ni l’empresa ni els centres. (JAM:3)
Ni centres ni empreses solien fer seguiment de les persones titulades,
potser ho feien una mica des d’Ensenyament (PS:2)

•

La millora de la qualitat de la formació professional passa per una
millora de la imatge social (factors externs) i una reducció de les
resistències al canvi per part del professorat d’aquesta formació
(factors interns)
Si la imatge de l’FP no millora se seguirà veient com una formació de
segon nivell, pel que no aprova (JAM:4)
Per millorar la qualitat el pitjor obstacle és la rutina, que impedeix fer
coses noves. Tenim la resistència al canvi molt arrelada (PS:6)
Els professors tenen molta resistència a canviar. Hi ha qui es prepara
un curs i l’està donant igual al cap de 20 anys (PS:2)

52

2.1.4. ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Processos d’ensenyament-aprenentatge
•

Un ensenyament pràctic i d’actualització és un element de qualitat.
Sovint l’ensenyament és massa teòric a cicle mitjà.
“8: Hombre lo que si que es cierto, yo he estado un par de años
trabajando y bueno ahora me he decidido a estudiar y si que vine con
la idea quizás de un poco más de prácticas. Vine a hacer un ciclo
formativo con la idea de más prácticas.” (pàg 1) IES Santa Eulàlia
“4: Yo de hecho vengo aquí para eso, para actualizar porque yo ya
trabajo de esto y vengo para actualizar los conocimientos que tengo y
para ampliarlos. Y de momento lo estoy haciendo, si que hay una
parte que ya conocía pero hay mucha otra que no, por lo tanto, que
podría haber más nivel? No lo sé si estaríamos para más.” (pàg 1)
IES Santa Eulàlia
“si hubiéramos hecho algo más práctico seguro que se nos quedaría
más” (pàg. 1) IES Jaume Mimó

•

El
professor
aprenentatge.

defineix

els

continguts

de

l’ensenyament

“4: Yo realmente tengo que confiar en lo que enseñan los profesores,
que ellos son los que saben lo que hay por ahí fuera, nosotros no
conocemos lo que hay por ahí fuera, en principio tenemos que
confiar. Son ellos los que tienen que decir por aquí tenéis que ir y por
aquí no tenéis que ir.” (pàg 1) IES Santa Eulàlia
“1: Una mica són els professors que marquen el camí, què hem
d’aprendre i els coneixements que hem d’adquirir per després quan
acabem el cicle, cadascú el seu, doncs trobar una feina adequada al
que hem estudiat.” (pàg 1) IES Santa Eulàlia
“8: Bueno, es lo que dicen mis compañeros, si el profesorado cree
que es lo adecuado para recibir una buena fomración pues…” (pàg 1)
IES Santa Eulàlia

•

La qualitat de l’ensenyament-aprenentatge ha de tenir en compte
les característiques dels alumnes
“4: Más que nada depende de la gente que viene, el profesor tiene
que seguir el nivel de la gente que viene.” (pàg 2) IES Santa Eulàlia
“6: Claro, porque hay gente que por edad tiene más conocimiento y
hay gente que le cuesta más y bueno es difícil saber qué nivel has de
seguir y eso y por ahí pueden haber algunas pérdidas y eso pero
bueno, el nivel es mediano y yo creo que se puede entender y se
puede sacar, por lo menos en primero.” (pàg 2) IES Santa Eulàlia
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•

El treball amb grups reduits permet un millor qualitat del procés
d’ensenyament-aprenentatge.
“6: Y a parte te puedes concentrar más, puedes tener al profesor más
encima… si fuéramos muchos pues no podrías pero en cambio así…”
(pàg 2) IES Santa Eulàlia

•

Dificultat per abastar tots els continguts necessaris per incorporarse en el món de l’empresa.
“4: Lo que si que pasa es que no hay mucho trabajo para todos pero
lo que va saliendo … a lo mejor tocan temas que aquí no se han
tocado porque hay muchos temas!” (pàg 2) IES Santa Eulàlia
4: Nosotros quizá necesitamnos más un programa más de dibujo y
hay un montón de programas de dibujo y es difícil acertar, te pueden
enseñar el que mejor vaya en ese momento pero dentro de 4 días
van a cambiar o hay una empresa que utiliza otro. (pàg 5) IES Santa
Eulàlia
“ahora aprendo cosas pero se queda un poco corto para el mundo
laboral, no llega a meterse del todo …” (pàg 5) IES Sabadell

•

Necessitat d’una maquinària actualitzada com a element per a la
millora de la qualitat.
“7: A mi pel que m’han explicat no. Aquestes màquines estan molt bé
per aprendre però el que passa que m’han dit que estan bastant
antiquades.” (pàg 5) IES Santa Eulàlia
“Lo que yo veo un problema es que las prácticas que se hacen no se
hacen con el material adecuado. Sí que hay instalaciones y máquinas
para trabajar pero que se asemejan muy poco de lo que realmente se
trabaja en la calle.” (pàg. 2) IES Jaume Mimó

•

Necessitat d’explicar la teoria abans de fer la pràctica per a un
aprenentatge de qualitat.
“C: También un problema nuevo que estoy viendo es que te envían a
hacer una pieza y entonces cuando ya la has hecho te la explican. Yo
no lo encuentro la lógica a eso, yo creo que primero me la expliquen
y después quiero hacerla.” (pàg. 4) IES Jaume Mimó

•

L’aprenentatge es duu a terme a través dels propis companys i de
la pròpia pràctica i no tant a través dels professors.
“C: Si a veces aprendemos más entre nosotros, preguntándonos unos
a otros, es la mejor forma. A ver, ¿cómo has hecho esto? Pues mira
lo he hecho así y así…” Ah, vale. (pàg. 6) IES Jaume Mimó
“preguntamos y tal pero más que nada nos ayudamos entre los
compañeros. Porque no sé, a la manera que tienen de explicar los
profesores a como lo hacemos nosotros, se entiende más. Y a base
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de ir probando uno e ir probando otro pues vamos sacando las cosas”
(pàg. 6) IES Jaume Mimó

•

El professorat ha d’estar coordinat entre sí per tal de garantir un
aprenentatge de qualitat.
“uno me está explicando una cosa y en el taller que es otro profesor
distinto no me acaba de encajar lo que me ha dicho.” (pàg. 6) IES
Jaume Mimó
“A veces son 3 profesores en taller porque están medio y superior a
la misma hora y a veces son 3 profesores. Y a quien cojas le
preguntas. Y te digo en serio, a quien cojas, te da una respuesta
distinta. Es su forma y cada uno te lo explica a su forma.” (pàg. 6)
IES Jaume Mimó
“Hay que seguir bien el plan entre ellos y que sepan encajarlo” (pàg.
7) IES Jaume Mimó

•

Les tutories són un element a tenir en compte per a la qualitat.
“el problema que yo veo es que no se hacen tutorías por ejemplo”
(pàg 2) IES Jaume Mimó
“8: Yo creo que somos también un grupo reducido. No somos un
grupo grande de 30 alumnos para hacer tutorías, somos 14. Somos
un grupo reducido y yo creo que el que no aprende ...” (pàg 2) IES
Santa Eulàlia
“5: Yo creo que los problemas se solucionan con el profesor, si tú
tienes algún problema con algún profesor tú tienes que ir y hablarlo.
“ (pàg 2) IES Santa Eulàlia

•

Per a un ensenyament de qualitat és molt important escollir bé
l’empresa on es faran les pràctiques
“realmente cuando vas a la empresa te das cuenta de que te han
cogido porque vales 4 duros porque no te pagan y te han cogido para
quitar cosas” (pàg. 1) IES Sabadell

•

És necessari disposar d’ordinadors que l’alumnat pugui utilitzar per
a un aprenentatge de qualitat.
“los de aquí ya no nos aguantan los programas. Yo hago un programa
y en este ordenador no lo puedo guardar. Bueno ni en este ni en
cualquiera del colegio. Porque no se qué hacen para que no se
estropeen los ordenadores que los congelan.” (pàg. 7) IES Jaume
Mimó

55

•

La manca de recursos és un element que dificulta la qualitat de
l’ensenyament.
“A: Más material.
C: Debe tener recursos. Aquí yo creo que se han desesperado y han
dicho, mira, no tenemos nada pues enseñamos _____.” IES Jaume
Mimó

Professorat
•

Les competències i la motivació són característiques bàsiques d’un
professorat de qualitat.
“C: Hombre yo creo que la calidad, los profesores es básico, si los
profesores son competentes …” IES Sabadell
“A: Y luego que los docentes que están enseñando sepan lo que dicen
y sean dinámicos y tenga un valor … un programa que ayude a
diseñar y que te ayde, cosas reales, que te den una teoría … si les
tocassen las pelas ya verías como cambia la actitud, pero no les
tocan nada y cobran igual. Y cómo mides tú los incentivos, el nivel de
aprobados …” IES Sabadell
“G: Que los profesores tendrían que poner más interés, eso es lo
primero.” (pàg. 9) IES Jaume Mimó

•

És necessari que el professorat sigui didàctic per tal de garantir un
ensenyament de qualitat.
“H: Yo creo que si haces una pregunta del libro y eso no lo entiendo,
te lo explican igual, pero no lo entiendes. Y se ponen nerviosos y te lo
vuelven a explicar igual. Y digo, vale, sí, lo entiendo. Pero es que no
lo entiendo porque como te lo están explicando igual todo el rato ellos
no entienden…” (pàg. 3) IES Jaume Mimó

• El professorat substitut està perdut en relació als continguts que ha
de transmetre.
“B: Entran muy perdidos porque un profe que tiene una manera de
trabajar y viene un substituto y se siente perdido no sabe lo que tiene
que enseñar y estamos casi perdemos el tiempo.” (pàg. 4) IES Jaume
Mimó

•

El professorat del centre no fa cap esforç per tal d’integrar al
professorat substitut.
“se veía con el de fuera, siempre lo echaban un poco para fuera.
Entre ellos muy bien pero vino uno de fuera y el vacío se va hacia
este de fuera.” (pàg. 5) IES Jaume Mimó
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“En vez de integrarlo y decir, oye mira que tienes que sacar ____ de
los chavales y hacer esto. En vez de eso lo dejan ahí y…” (pàg. 5) IES
Jaume Mimó

• L’actualització és un element clau per a la millora de la qualitat del
professorat.
“no queremos una persona que se ha estancado y que no quiere salir
de lo que ya sabe” (pàg. 6) IES Jaume Mimó

Cultura i clima de centre
•

Manca de cultura de qualitat en el centre.
“4: Lo que dificulta es que la gente alo mejor no está acostumbrada a
hacerlo y cambiar de costumbres es muy difícil, sería pues obligando
y intentando arrastrar poco a poco. Supongo que es hacer un plan y
hacerlo poco a poco, es la única manera. El problema grave es la falta
de costumbre.” IES Santa Eulàlia

•

La qualitat del clima de classe ve determinat pel número
d’alumnes.
7: “Yo creo que está bien porque al ser pocos…
5: Si fuéramos muchos pues a lo mejor se formarían grupos dentro
de clase pero al ser tan pocos pues se forma un solo grupo.” IES
Santa Eulàlia

•

Manca de preocupació per l’alumne.
“Ya no te dicen ni calla, espera que estoy hablando. No, ya ni eso. Es
que directamente te ignoran, directamente.” (pàg. 5)

•

Manca de qualitat del clima entre el professorat.
“C: Claro, y te das cuenta que no se hablan ni entre ellos en el
pasillo.” (pàg. 6)

Relacions externes
•

Els criteris d’aprenentatge i reconeixement són els que determinen
la qualitat de l’empresa de pràcitques.
“8: A mi por ejemplo me pasaba eso, yo cuando vine pensaba que
bien, haré prácticas y tal, ahora es lo que pienso, que me toque una
buena empresa porque como me toque una mala … a mi ya no me
viene de 2 semanas más, sino estoy aprendiendo quiero quitármelas
cuanto antes. “ (pàg 4) IES Santa Eulàlia

57

“1: Es refereix més ell al detall de mira doncs doneu-me això encara
que sigui per si he d’anar amb bus o amb moto o el que sigui, el
detall no? Sembla que et valorin una mica, en canvi si no et donen
res estàs 3 o 4 mesos i després et diuen has fet les pràctiques però ja
no et volem i et quedes vale, 4 mesos aquí i potser he après ha
valgut la pena però si no has après i a sobre no t’han donat res, et
quedes una mica…” (pàg 3) IES Santa Eulàlia
“8: El problema de las pràcticas es la sensación que tienes de que te
lo agradeciesen un poco con un detalle no sólo de dinero, que tú lo
vieses y vas con ganas. Porque las ganas que tienen algunos
compañeros es de quitárselas cuanto antes de encima y buscarse la
vida” (pàg 3) IES Santa Eulàlia

•

Manca de qualitat en el seguiment dels estudiants per part dels
tutors de pràctiques.
“8: Yo depende, tengo que estar más encima de él que él de mi. Yo
le tengo que decir oye, explícame como le quito las décimas de un
numérico, cómo le quito la herramienta y el sí, si le pido ayuda me lo
explica, sino me dice, tú mete la pieza aquí y les das al botón y claro
tú te quedas así hasta que pillas más confianza y le preguntas a ver
esto porqué es así, explícame porqué y cómo yal final te lo va
explicando pero tengo más encima de él.” (pàg 3) IES Santa Eulàlia

•

No es veu el centre com un agent que pugui fer res la millora de la
qualitat de les pràctiques a les empreses.
“6: Hombre entre comillas, tampoco he aprendido demasiado porque
es un trabajo que al cabo del año, cada tres meses … y es siempre lo
mismo, yo ya sé yo le hay que hacer allí.
DM: I això ho has comentat al centre, no sé qui s’encarrega aquí de
portar les pràctiques.
6: Ya lo he mirado pero es que hay otro compañero de clase que
también está ahí y también quiere irse y tampoco es plan de dejar ahí
la empresa… tampoco te tratan mal, lo único es eso, que no avanzas.
DM: I el tutor què us ha dit? Que us canviaria…
6: Lo que pasa es eso, que a mi me faltan 50 horas de las 400 y
ahora cambiarme pues él prefiere poner a uno que le queden más
porque para lo que queda pues ya acábalo ahí.
8: La cuestión es que te toque una buena empresa.” (pàg 4) IES
Santa Eulàlia

•

Manca de qualitat en la comunicació entre el centre i les empreses
de pràctiques
“D: No, no suelen saber qué es lo que hacen en la empresa.
Preguntas y dices y de qué es esa empresa y dicen, del metal.” (pàg.
8) IES Jaume Mimó
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“Ahí falta algo, falta comunicación.” (pàg. 8) IES Jaume Mimó

•

Hi ha cert desinterès per part de les empreses per a acollir
alumnat de pràctiques
“Buscan a gente con una experiencia mínima o buscan a gente que ya
sepa. Entonces tampoco las empresas se ciñen mucho a esto de
vengo a hacer prácticas. No sé si porque no les interesa tener a
alguien enseñando o…” (pàg. 8) IES Jaume Mimó

Aspectes generals
•

La bona gestió dels recursos és un element clau per a la millora de
la qualitat
“A: Yo creo que el dinero pero el dinero tampoco es todo, dinero bien
gestionado.” (pàg. 2) IES Sabadell
“C: Dinero para comprar ordenadores…” (pàg. 2) IES Sabadell
“F: Maquinaria y sobretodo también
recursos” (pàg. 2) IES Sabadell

•

aprovechamineto

de

los

La imatge i el reconeixement social que té l’FP és molt baix.
“A: Pero socialmente hay un desconocimiento total, yo digo que hago
un módulo y piensan…
C: Para los fracasados, eso es lo que piensan.” (pàg. 5) IES Sabadell
“A: Como vivimos en una sociedad de la imagen pues a nivel siempre
quedará mejor y a parte la desinformación que hay, no se sabe nada
… “ (pàg. 5) IES Sabadell
“F: Es la imagen que tiene. A mi me han llegado a decir que a ciclo
medio y superior va la mala gente, la gente que no quiere seguir
estudiando y se pone ahí por hacer algo… no somos gente mala,
queremos estudiar, queremos sacar un título y trabajar, no somos
aquí unos marginados y la gente opina eso … “ (pàg. 6) IES Sabadell

•

El centre no fa un seguiment explícit dels alumnes titulats.
“Pero seguimiento ninguno. Yo todavía no he visto aquí a ninguna de
las personas que han salido o que le llamen.” (PÀG. 9) IES Jaume
Mimó

•

L’existència d’una borsa de treball pels estudiants que han acabat
és considera una mesura de qualitat del seguiment dels titulats.
“5: Yo sé que si por ejemplo acabo las prácticas y obtengo el título yo
no tengo trabajo ni nada yo sé que el colegio sigue buscando trabajo
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por si a mi me interesa. Yo también me tendría que preocupar por mi
parte de venir aquí y preguntar oye tenéis algo para mi. Pero sitio
hay, que hay empresas que dicen queremos uno que tenga el título”
(pàg 3) IES Santa Eulàlia
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2.1.5. EXPERTS EN SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT APLICATS
A LA FORMACIÓ
Processos d’ensenyament-aprenentatge
•

Les pràctiques a l’empresa (tant en formació inicial com en
formació continuada) són importants per aprendre la cultura del
món del treball i les competències clau que s’hi necessiten
Les pràctiques dels alumnes són molt importants perquè els permet
diferenciar una cultura escolar d’una cultura d’empresa (IR:4)
En el cas de la formació contínua cal avaluar la transferència,
l’aplicació dels aprenentatges en el propi lloc de treball. S’està
obligant a que les empreses comencin a treballar en aquesta línia,
però encara es fa poc (PP:7)
Cal treballar les competències clau (autonomia per resoldre
problemes, treball en equip, organització del treball...) amb els
alumnes que acaben, ja que aquestes no s’acaben d’adquirir a l’aula.
Estem treballant molt la cultura del treball (GD:13)

•

Cal millorar el sistema de tutories de la formació professional per
millorar la qualitat d’aquest ensenyament
Les tutories a FP necessiten una millora important (PP:5)
S’ha fet un manual de qualitat pels tutors de cicles formatius on han
participat 33 tutors de diferents centres de Barcelona (GD:10)
Al tutor d’escola se l’hauria de reconèixer i les seves competències
haurien d’estar regulades (GD:11)

•

La formació professional ha de donar un sentit de responsabilitat
envers el treball entre els seus estudiants
Cal més sentiment de responsabilitat a l’hora de veure el treball com
un valor positiu, ja que et dóna autonomia (GD:3)
Els estudiants cal que estudiïn i que es formin, però sobretot cal que
també treballin (GD:15)

Professorat
•

El professorat de formació professional és escèptic respecte als
sistemes de qualitat
Com que no es veu la traducció directa al fet de parlar de qualitat, el
professor es mostra escèptic (IR:2)
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D’entrada la gent no veu massa bé el tema de la certificació. Per això
cal presentar-ho amb ganes, il·lusió, que s’ho creguin (GD:4)

•

La formació en general del professorat de formació professional és
baixa
La formació del professorat en cursos d’actualització científico-tècnica
de 15 hores és insuficient. Si un vol anar a un congrés, com que ha
de demanar permís no pot fer-ho. “És una contradicció” (IR:5)
En formació contínua, hi ha una mancança de formació pedagògica
per part dels professors. Cal millorar la formació pedagògica dels
formadors (PP:7)
La manca de qualitat es constata fonamentalment en les polítiques de
recursos humans, sobretot en els centres públics (JG:3)

•

La formació del professorat de formació professional de qualitat
passa per una connexió amb el món real de l’empresa
El professorat hauria de tenir l’oportunitat d’entrar a les empreses, no
per fer el seguiment de les pràctiques, sinó per fer pràctiques ell
mateix. Hi ha professors que treballen unes hores a una empresa,
sense reduir la seva jornada laboral i amb el sou de docent. És un
model que té molt èxit (IR:5)
Tot el professorat d’FP hauria de fer una estada a una empresa (cada
3 anys) per a reciclar-se i així poder impartir l’assignatura no només
des de continguts teòrics sinó des de la pròpia experiència (GD:6)
En direcció i gestió de centres a la formació contínua no hi ha
mancances formatives. Els que solen tenir mancances són els propis
formadors i de vegades els tècnics (PP:5)

•

La motivació del professorat pels sistemes de qualitat vindrà
marcada per la capacitat dels centres de fer veure la significativitat
i utilitat d’aquests sistemes
L’interès pels temes de qualitat seria molt més gran si se centrés en
tractar els temes que els professors consideren importants: relació
amb els alumnes, materials per treballar, adequació de
metodologies... (IR:3)
Si el professorat està motivat, actualitzat i connectat amb l’entorn
productiu, llavors tot va sol (GD:7)

•

Per aconseguir la qualitat als centres que imparteixen formació
professional, és imprescindible que els responsables d’aquesta
formació – el professorat – deixin de banda la dissociació entre
teoria i pràctica i avancin vers models docents més integrats
No podem deslligar teoria de pràctica, “aquest deslligam no pot
continuar existint” (IR:5)
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Les persones que han participat en processos de formació pedagògica
han adquirit més competències i han millorat la qualitat (PP:8)
Hauria de ser obligatori que els tutors de les empreses rebessin una
formació si volen tenir alumnes en pràctiques (GD:11)

•

La motivació del professorat envers els sistemes de gestió de la
qualitat és baixa
Moltes vegades el centre vol un segell de garantia a efectes de
publicitat, aquest és un objectiu més dels equips directius. Al
professorat li importa bastant menys el segell de garantia perquè no
li veu relació amb el seu exercici professional (IR:2)
Cal buscar sistemes de reconeixement, no necessàriament
econòmics, que motivin i reconeguin la feina feta (PP:10)
Els centres no se solen oposar a la implantació de sistemes de
qualitat, bé sigui per pressió de l’administració, per interessos de la
direcció o per imatge. Poques vegades es fa des del convenciment
col·lectiu del conjunt de professors (JG:2)

Organització del centre i lideratge
•

Una bona aplicació dels sistemes de gestió de la qualitat en els
centres que imparteixen la formació professional depèn del
lideratge d’un equip directiu ben format sobre el tema
La implantació de sistemes de qualitat dependrà molt del tarannà de
l’equip directiu i del seu lideratge en el centre, i també de l’equip de
professors i professores (IR:2)
Cal que qui estigui al capdavant del procés tingui capacitat de
lideratge i de motivació per incentivar la resta. (PP:9)
Si la direcció del centre es creu que la certificació és una cosa positiva
i té ganes de fer-ho, segur que el missatge serà positiu (GD:5)

•

L’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat necessita la
implicació de tots els formadors en un marc d’elements pràctics i
reals
Perquè l’aplicació d’un model de qualitat doni fruits cal: implicació de
tots, conducció del procés amb competències i habilitats de lideratge i
resultats clarament identificats per tots (PP:9)
En el desenvolupament de la qualitat la participació ha de ser de
base. El diagnòstic l’han de fer persones del centre que tinguin un
reconeixement per part dels seus companys (IR:6)
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Més que el sistema de qualitat, l’important és l’esperit amb què
s’aplica, de manera que si hi ha bones pràctiques al darrera la ISO és
un instrument més de millora permanent (JG:2)

•

Una bona aplicació d’un sistema de qualitat exigeix una elevada
clarificació dels objectius de millora que es persegueixen
Per desenvolupar sistemes de qualitat, cal que es concreti clarament
què es vol treballar i on es vol arribar. Cal establir un termini i fer
grups de treball. “Si no és un procediment democràtic jo crec que
això no funciona” (IR:6)
Cal plantejar-se unes fites clares, quin és el resultat al que es vol
arribar (PP:9)
Autonomia de centre sí, però molt ben pautat i que tothom vagi
assolint els objectius de qualitat. Cal que cada centre tingui molt clar
quins són els seus objectius per poder-los assolir (GD:7)

•

El model de direcció actual resulta inadequat per liderar processos
d’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat
En el cas dels centres educatius, hauríem d’entrar en el debat de si
cal professionalitzar els directius. Ara per ara sí que hi ha manca de
qualitat. (PP:6)
La direcció és purament administrativa, ja que no pot seleccionar els
seus recursos humans ni pot actuar sobre ells. Poc interès pel canvi i
per les relacions externes. (JG:3)

•

La manca d’autonomia real dels centres que imparteixen formació
professional respecte a l’Administració educativa suposa un
entrebanc per a l’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat
Un element bloquejador en els sistemes de qualitat podria ser la
incoherència de l’administració: pregonar la qualitat i després donar
instruccions contradictòries “Això passa jo diria que massa sovint”
(IR:6)
La manca de qualitat es pot vincular també a la falta d’autonomia
dels centres respecte de l’Administració pública. Es podria millorar
dotant-los de més autonomia, establint controls externs (JG:3)

•

L’aplicació de sistemes de gestió de la qualitat requereix de més
recursos i temps per part dels centres que imparteixen la formació
professional
Cal un espai temporal per aplicar les tècniques de millora: un espai
per plantejar problemes, discutir-los, trobar elements de solució i
aplicar-los. Aquests espais no es troben (IR:2)
Per millorar la qualitat del centres d’FP falten més recursos; un cop
tens recursos la màquina funciona molt millor (GD:9)
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Cultura i clima de centre, i relacions externes
•

Una bona aplicació de sistemes de gestió de la qualitat requereix
d’un bon clima de centre i una cultura participativa
Un bon clima de treball i un bon lideratge de l’equip directiu facilita
aplicar sistemes de gestió i desenvolupament de la qualitat (IR:6)
Per aconseguir la implicació del professorat en un procés de qualitat
cal un requisit previ: tenir un bon clima i una cultura participativa
(PP:10)

•

La millora de la qualitat de la formació professional passa per una
bona relació amb l’entorn empresarial de referència a través dels
convenis i intercanvis de pràctiques dels estudiants
Des del punt de vista del desenvolupament de la qualitat és molt
important la relació externa del centre, la connexió del centre amb el
món laboral (IR:4)
Si no es corregeix el tema de la relació amb l’entorn ens exposem a
l’aïllament (IR:5)
Es fan esforços importants per relacionar-se amb les empreses a
través de les pràctiques. Aquesta és una via formativa bona i de
qualitat i una clara via d’inserció laboral (PP:7)

•

La qualitat de la formació professional passa per una millora de la
imatge social d’aquesta modalitat de formació
La FP ha millorat la qualitat en els darrers 10-20 anys, però encara
no s’ha transmès a la societat i continua tenint un desprestigi
important. (PP:6)
Les conseqüències del desprestigi de la FP es nota a les universitats,
amb massificació d’aules i problemes d’inserció dels titulats. (PP:6)
Si no es posa remei a la imatge que té la FP tindrem un mercat de
treball descompensat (PP:7)

•

Els nivells d’inserció laboral dels titulats en formació professional
és molt elevat
Els nivells d’inserció laboral de la FP són molt elevats (PP:6)

Aspectes generals
•

L’ús dels sistemes d’avaluació de la qualitat és percebut com una
estratègia positiva vers la millora en els aspectes administratius.

65

Des d’un punt de vista administratiu és possible (i aconsellable)
establir procediments de qualitat que segueixin tots els centres
educatius (IR:1)

•

El sistema de gestió de la qualitat més conegut en els centres
educatius que imparteixen la formació professional és la norma
ISO.
Als centres el que més es coneix sobre qualitat és el que fa referència
a les normes ISO (IR:2)
És millor seguir el procés de certificació ISO que l’EFQM, ja que l’ISO
és el que majoritàriament s’utilitza a les empreses i per tant el
llenguatge que fa servir és més conegut (GD:12)
Predomina la ISO, excepte en determinades iniciatives del País Basc,
en què predomina l’EFQM (JG:1)

•

La norma ISO és insuficient com a sistema de gestió de la qualitat
a l’hora d’aplicar-se directament al món educatiu
La ISO aporta imatge i únicament les associacions que s’ho prenen
una mica seriosament poden millorar els seus processos. (PP:3)
Hi ha temes que queden allunyats de l’ISO i que seria molt
convenient que es recollissin en procediments de qualitat, com són la
recepció de l’alumnat nouvingut, l’atenció al professorat, la resolució
de conflictes, etc. “aquests són els darrers temes que s’aborden i són
fonamentals” (IR:1)

•

La norma ISO opera més en termes d’imatge que en termes de
millora
Quan s’opta per l’ISO es dóna una imatge de mercat, moltes vegades
es tracta d’un requeriment dels clients, que pot introduir alguna
millora. Però tots sabem “que la trampa, la manipulació que hi ha a
sota és molt gran” (PP:2)
L’aplicació de l’ISO permet qüestionar-se la qualitat dels processos,
però algunes veus alerten sobre l’excessiva focalització en qüestions
d’imatge més que en la qualitat com a millora permanent o per donar
resposta a problemàtiques socio-professionals (JG:1)

•

La norma ISO contempla, des del sector educatiu, dues grans
deficiències: una elevada burocràcia i una inadequació al propi
context educatiu
Les normes ISO es perceben com un augment de la càrrega de
treball, com un tema burocràtic “Per deixar testimoniat que una tasca
s’ha fet s’han de fer 3 documents” (IR:2)
El fet de tenir l’ISO és com una obligació, però no és garantia de
qualitat. Les documentacions sovint són falses i la càrrega de feina
perquè les coses després no millorin genera decepció. (PP:3)
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La naturalesa de la ISO no permet incloure alguns indicadors
contextuals que en canvi sí permet l’EFQM (JG:2)

•

El model EFQM és percebut com més adequat a l’hora d’adaptar un
sistema de gestió de la qualitat al món educatiu perquè posa més
èmfasi en els processos i en la millora
L’ISO es una certificació més d’imatge i l’EFQM ho és de millora
(PP:1)
El model EFQM intenta millorar els processos interns per obtenir una
major satisfacció del client. (PP:3)

•

El nivell de satisfacció dels centres de formació professional
respecte als processos de certificació de la qualitat és alt.
Els centres que han rebut el certificat de qualitat en general estan
satisfets de la feina feta, tot i que parteixen de dinàmiques molt
diferents (IR:3)
La certificació de qualitat suposa pels centres millorar la seva imatge
(PP:1)

•

Els sistemes de gestió de la qualitat suposen una nova eina en el
món educatiu per promoure la qualitat i la cultura de qualitat
El tema de la qualitat s’ha iniciat com una moda que va començar a
l’àmbit empresarial i ha derivat en l’àmbit educatiu (PP:8)
Els sistemes de gestió de la qualitat són capdavanters per a que
qualsevol sistema funcioni, sobretot l’educació (GD:4)
Els sistemes de gestió i desenvolupament de la qualitat permeten
conèixer què s’està fent i establir mesures correctores. Són
importants a l’etapa formativa perquè permeten promoure en els
estudiants una cultura de la qualitat (JG:1)

•

Existeix un procés de millora de la qualitat perquè es vol obtenir
una certificació
El rol dels sistemes de gestió i desenvolupament de la qualitat és
bàsicament l’obtenció de la certificació (PP:1)
Des de les polítiques educatives, quan s’obliga un centre a obtenir un
certificat de qualitat, el que es pretén és la millora de la qualitat
(PP:4)
La certificació de qualitat obliga a anar fent una millora contínua
(GD:14)

•

Cites valuoses per comprendre la història de la relació entre els
sistemes de qualitat i la formació professional:
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Hi ha elements concrets, com l’avaluació, que sí han millorat amb la
implementació de l’ISO. Si obliguem a valorar la formació amb uns
nivells determinats es millora la qualitat. (PP:4)
En els intents de millorar la qualitat que es feien abans, se centraven
més en aspectes administratius i normatius que en processos
d’ensenyament-aprenentatge. (JG:4)
Sempre hi ha hagut indicadors de qualitat, cada centre tenia els seus
propis. La ISO els unifica i així es poden comparar els uns amb els
altres
Les úniques iniciatives que funcionaven abans de les normes de
qualitat eren les contextualitzades i assimilades pels centres
educatius (JG:4)

•

Cites valuoses que poden ser útils per a la prospecció d’indicadors
de qualitat (organització i naturalesa):
Les fonts per valorar la formació que reben els estudiants podrien
ser: la percepció que en tenen estudiants i professors, el grau
d’inserció laboral, la progressió professional de l’alumne. (IR:1)
Mesures que augmentarien la qualitat a curt i llarg termini: processos
de seguiment i control de resultats de programes d’ensenyamentaprenentatge; poder incidir en la selecció, formació i control del
professorat; avaluació del grau d’acompliment del projecte educatiu i
el projecte de direcció amb confrontació de resultats; canvis en el
contracte de treball per millorar les expectatives dels implicats;
millorar qualitativa i quantitativament les relacions amb institucions
de l’entorn pròxim (JG:5)
El paper de la gestió de la qualitat en la FP és important en els
següents aspectes: per valorar l’atenció a l’usuari i al professorat, per
valorar la necessitat de formació del professorat i per valorar si la
formació rebuda per l’alumnat és l’adient en termes de demanda
professional del sector (IR:1)
Per ajudar a l’aplicació de les mesures dels sistemes de gestió i
desenvolupament de la qualitat cal que els documents institucionals
assumeixin la filosofia, l’expressin i l’aprovin i també que es crei una
estructura que coordini el procés. (JG:5)
Hi ha temes que queden allunyats de l’ISO i que seria molt
convenient que es recollissin en procediments de qualitat, com són la
recepció de l’alumnat nouvingut, l’atenció al professorat, la resolució
de conflictes, etc. “aquests són els darrers temes que s’aborden i són
fonamentals” (IR:1)
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2.2. Identificació de problemàtiques a partir d’anàlisi documental

2.2.1 LA DEFINICIÓ DE LA QUALITAT
No hi ha dubte que ens trobem en un moment en el que la realitat
que ens envolta canvia de manera ràpida i constant. La anomenada
la societat del coneixement, de la informació, societat digital, etc.,
emfatitza la necessitat del saber fer i saber estar i canviar
l’”aprendre” per l’aprendre a aprendre, l’aprendre a emprendre i
l’aprendre a desaprendre, enteses com a eines del coneixement que
ens permetin mantenir una relació d’adaptació ràpida i permanent
amb la realitat també en constant i ràpida evolució i canvi.
Aquest escenari genera que l’educació es plantegi la necessitat
d’oferir una mirada i també unes exigències totalment diferents d’una
època en la que els canvis (socials, econòmics, tecnològics,...) eren
més lents de manera que les transmissions culturals i tècniques
perduraven al llarg d’una o vàries generacions. (Requejo, 2003)
(veure gràfic 1). Cal que els paradigmes de la formació i l’educació
canviïn des de l’educació dirigida a l’oferta a l’aprenentatge dirigit per
la demanda. (Van der Berghe, 1998)
Aquest plantejament davant d’aquesta nova realitat “a la que cal
adaptar-se personal i institucionalment sinó ens volem marginar del
progrés” (Gairín) ja havia arrelat amb força en el sector productiu des
de la revolució industrial que, en base als criteris d’eficiència i eficàcia
i amb una orientació clara a l’obtenció de beneficis, s’havia d’anar
adaptant als canvis de l’entorn i especialment dels clients i proveïdors
per a mantenir o augmentar el nivell de guanys. Des d’aleshores i fins
a mitjans del segle XX, els processos de producció entenien la
qualitat bàsicament com la capacitat per generar un gran volum de
producció de manera eficaç (màxima reducció dels productes
defectuosos, errors en la planificació, els accidents a les empreses,...)
i eficient (optimitzant al màxim les despeses i recursos) que donés
resposta a les demandes i noves necessitats de l’entorn. I ja en el
darrer terç del segle XX, s’adopta el concepte de qualitat en termes
moderns com els de garantia de la qualitat, el control de qualitat i la
qualitat total (B. Jiménez, 2002).
Aquests mateixos factors externs també afecten als sistemes
educatius en tant que com diu Van der Berhge (1998), les demandes
exteriors per part dels governs, els estudiants, els empresaris, són
cada vegada més i pressionen pel desenvolupament dels recursos i
l’eficàcia de l’organització. Com ell mateix diu, el món de l’educació
està perdent el seu estatus especial que històricament havia tingut i
això implica la necessitat de “presentar un major rendiment,
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comportar-se de forma més professional i oferir permanentment
serveis de qualitat”.
Així doncs, en l’àmbit de la formació i l’educació aquests mateixos
criteris d’eficiència i eficàcia també podrien ser utilitzats com a
resposta a la situació de canvi. Però a diferència del sector productiu
que té una clara orientació que guia aquests criteris d’eficiència i
eficàcia, la formació i l’educació es troben amb una dificultat tal i com
exposa Bonifacio Jimenez (2002): eficaços i eficients en què? Què es
vol aconseguir? I en conseqüència què s’ha d’ensenyar?
Deming defineix la qualitat com a “contribució a la satisfacció de
necessitats”, però no queda clar quin tipus de necessitats cal satisfer i
les necessitats de quin col·lectiu, sobretot si com planteja Prujà
(2002) aquestes necessitats poden ser contradictòries.
Malgrat que com afirma Van der Berghe (1998) la qualitat no
constitueix un tema nou en l’àmbit de l’ensenyament i la formació institucions, instructors, administradors, decisors polítics i alumnes
sempre han estat interessats pel tema de la qualitat - podem afirmar
tal i com diu Bonifacio Jimenez (2002) que el concepte de qualitat no
té una tradició pedagògica i que si s’ha introduït en el món de la
formació i la educació ha estat precisament per influència del món de
empresarial i productiu tant des del punt de vista pràctic com des del
punt de vista teòric a partir dels autors que han treballat, analitzat i
proposat models i sistemes de gestió, control, avaluació i millora de
la qualitat en els processos productius i de serveis.
En aquest sentit constatem que com afirmen Van der Berghe (1998) i
Gairin existeix una vinculació evident i fins i tot necessària entre
aquests dos àmbits. El mateix Informe de la Comissió sobre Futurs
objectius precisos del sistema educatiu elaborat per la Comissió de
les Comunitats Europees (2001) diu que els tres objectius principals
que ha d’aconseguir l’educació són el desenvolupament de l’individu,
el desenvolupament de la societat i el desenvolupament de
l’economia, explicitant la necessitat que les capacitats de la mà
d’obra corresponguin a les necessitats de les empreses i els
empresaris.
A part d’aquesta referència, Gairin exposa que la formació i educació
són necessàries per a poder recórrer els nous i cada vegada més
complexos itineraris professionals, que d’altra banda exigeixen d’un
reciclatge periòdic i la possibilitat de combinar els períodes de treball
amb els períodes de formació. En definitiva l’ensenyament no
constitueix un fenomen aïllat o temporal, sinó que s’ha d’entendre en
el marc d’un projecte de desenvolupament personal i social de
l’individu (Gairin)que forma part d’un grup de tendències
macroeconòmiques majors (Van der Berghe,1998) constituint un
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element estructural dels recursos humans i essent una obligació de
comportament dels individus (Planas, 2000)
Sense voler aprofundir en el debat de la relació entre educació i món
laboral (qui determina a qui? És necessari que l’educació mantingui
una independència respecte el món laboral per tal de no caure en una
instrumentalització mercantilista de l’educació que respongui als seus
interessos?) si que ens trobem que la introducció del concepte
qualitat en el món educatiu i formatiu planteja la necessitat d’una
definició del concepte aplicada en aquest context. Aquesta tasca de
definició però, no és una tasca fàcil ja que la manca d’antecedents
suposa un buit important en aquest sentit i perquè tal i com
assenyala Bonifació Jiménez (2002), “la qualitat és un concepte
abstracte amb molta càrrega subjectiva i no és un absolut, sinó un
conjunt de propietats inherents a alguna cosa que permeten apreciarlo, estimar-lo o valorar-lo com a igual, millor o pitjor que els seus
similars”.
Aquest esforç de definició compta amb l’aportació de Harvey i Green
(1993:14) i Bonifacio Jiménez (2002) que distingeixen diferents
definicions de qualitat i donen un pas en la direcció d’esclarir el
significat del concepte de qualitat. Així de la combinació de la
classificació que fan aquests autors la qualitat pot ser entesa:
•

Com a excepció, entenent la qualitat com a excel·lència de manera
que aquesta s’obté quan es supera un nivell d’exigència elevat.

•

Com a perfecció i consistència.

•

Com a conveniència amb als propòsits, és a dir amb la missió, la
orientació, el client. Així la qualitat anirà relacionada amb el fet
que una cosa aconsegueixi en un major o menor grau, el propòsit
pel que va ser pensada.

•

Com un valor (econòmic, lligat al rendiment de comptes). La
qualitat d’una cosa es valora en funció de l’equilibri que existeix
entre ella mateixa i el seu cost (relació qualitat-preu).

•

Com a transformació que suposa canvis qualitatius del tipus:
transferència
cognoscitiva,
elevació
dels
nivells
d’autoaprenentatge i presa de decisions.

•

Com una escala de tipus ordinal o d’interval en la que situar una
cosa en funció de si és qualificada de dolenta, acceptable, bona,
notable o de molt bona qualitat.
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•

Com a expressió de la superació d’un estàndard o nivell
d’exigència mínim. La qualitat es traduirà en si una cosa és apte o
no apte.

•

Com a garantia, per haver superat processos d’elaboració,
formació o qualsevol altre desenvolupament que suposi una
supervisió, seguiment, normativa.

•

Com el resultat d’una selecció a l’inici del procés.

Tenint en compte això, el concepte de qualitat s’associa no només als
conceptes d’eficiència i eficàcia, sinó que també ve determinat i
condicionat per altres elements com la millora, l’excel·lència, la
satisfacció, la igualtat, convertint la qualitat en una qüestió complexa
que necessita ser abordada des de diferents perspectives i sempre
tenint en compte el factor del context, que acaba afegint més
complexitat a la qüestió. Com diu Chassapis (1997:105):
“la qualitat de la formació es decideix sempre dins del context i, per
tant, rep definicions concretes diferents en cadascun dels contextos
específics de la formació en cada país. Encara que el procés global de
formació, que va des de l’anàlisi de les necessitats de formació a la
planificació i aplicació d’activitats de formació i l’avaluació de les
mateixes, s’examina habitualment des del punt de vista de la
qualtiat; els criteris (econòmics, socials i tècnics) utilitzats per definir
la qualitat de la formació i els objectius i mètodes de la garantia de la
qualitat difereixen molt entre els diversos països, i fins i tot entre la
formació professional inicial i la contínua dins d’un mateix país”
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Sistemes integrats
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• Nous continguts
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del professorat
•....

Gràfica 1. La nova educació com a desposta a les exigències d’una nova realitat
(Gairín, 1997:10)
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2.2.2. EL CONTEXT DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L’ESTAT
ESPANYOL
La Formació Professional és la que es vincula d’una manera més
estreta amb el món del treball i la producció i per tant amb els seus
aspectes laborals i tecnològics (Tedesco, 1995). És per tant una
formació que juga un paper fonamental en tant que permet millorar
la competitivitat i la productivitat, i també permet la construcció de
societats més equitatives i millora la qualitat de vida, en la mesura en
que el treball és un dels eixos vertebradors i estructuradors de la vida
social, econòmica i personal
La Formació Professional no es planteja, en el marc de l’educació
permanent, com una formació orientada a l’adquisició de tècniques
altament especialitzades. Les competències i habilitats que es
demanen des del món laboral, són precisament cada vegada de
caràcter més general que, més enllà de resoldre problemes concrets,
permetin a les persones a adquirir una actitud i capacitat per
adaptar-se als canvis tant de caràcter laboral (organització del treball
complexe, capacitat per resoldre problemes, sistemes de treball
flexibles, el treball en equip,...) com de caràcter social (culturals,
socials i econòmics).
La pròpia dimensió laboral ja no només es centra en el
desenvolupament d’una tasca concreta especialitzada. Tedesco
(1995) assenyala precisament la creixent participació dels actors
laborals (empresaris i treballadors) tenen en les polítiques públiques
de formació professional i en la vida de les seves pròpies
organitzacions.
En definitiva el discurs de l’educació permanent, es situa en un marc
en el que el requeriment de noves competències, la situació de una
certa situació de crisi general del treball i als efectes de la
globalització,
motiven
el
creiexement
de
les
aspiracions
d’aprenentatge per poder fer front a aquest nou escenari. Dit d’una
altre manera, es tracta d’una resposta al procés de canvi general
reconegut com a societat de la informació o del coneixement que
garantitzi la governabilitat de la societat a parir de l’adquisició
d’actituds, comportaments, competències i valors necessaris pera
aconseguir patrons més alts de convivència.
Així doncs, educació i formació es converteixen en una inversió
orientada a revaloritzar el recurs humà i que permet augmentar la
competitivitat global, desenvolupar el treball i conservar les
conquestes socials.(Requejo, 2003)
De fet, tal i com exposa Masjuan (2002) la recuperació d’itineraris en
la formació bàsica ens pot portar l’exclusió d’una part de la població
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del sistema d’educació formal que es deriven cap a propostes
formatives centrades en habilitats concretes i no generals i generant
d’alguna manera un desajustament entre el “sistema formatiu que
avança cap a sistemes postayloristes” i un sistema de formació
“preocupat exclusivament per la preparació immediata”.
En aquesta línia, la Formació Professional Reglada a nivell espanyol,
presenta una fragmentació a l’estructurar el currículum que pot,
precisament, provocar l’efecte contrari al de proporcionar una
formació general que assenti els fonaments per a una posterior
ampliació dels coneixements, habilitats i capacitats al llarg de la vida
laboral.
Cal per tant que la formació professional afronti com a desafiament
més immediat l’adopció d’un enfocament integrador que contempli la
qualitat, la pertinènça i l’equitat en les diferents dimensions (laboral,
tecnològica, social i econòmica). D’aquesta manera una formació
professional de qualitat ha de ser pertinent – per partida doble: ha de
ser capaç d’atendre les necessitats, demandes, problemàtiques i
transformacions del seu entorn i atendre a les característiques,
necessitats i expectatives dels seus subjectes d’atenció –; i també ha
de contemplar l’equitat – en la mesura en que ha de promocionar i
garantir la igualtat d’oportunitats que permeti reduir els dèficits
d’equitat i en conseqüència augmentar el grau de competitivitat –.
(Tedesco, 1995).
Així doncs, la Formació Professional s’hauria de plantejar, en termes
de qualitat com una formació que garantitizi unes habilitats i
coneixements tècnics bàsics relatius a una família professional en
general i a una professió en concret, i que estableixi la base en quant
a actituds, comportaments i valors, per donar resposta a aquestes
noves necessitats més generals derivades dels canvis en el món
laboral, social, econòmic i cultural.
No obstant això, cal tenir present altres consideracions. Fins fa alguns
anys, parlar de la qualitat a la Formació Professional no tenia sentit,
en tant que aquest concepte estava associat als resultats acadèmics i
precisament, els alumnes amb millors resultats no s’orientaven cap a
aquesta proposta formativa. De fet, i encara ara, la Formació
Professional en el context espanyol i català, es considerada com una
formació de segon nivell (per sota de la universitat) a la que hi
acudeixen aquelles alumnes que tradicionalment es deia “que no
estaven fets pels estudis” 1 .
1

Aquest fet, però, seguint a Tedesco (?), pot ser valorat com un element positiu cap a la qualitat, en
tant que la Formació Professional con “segueix essent la principal alternativa educativa pels sectors més
vulnerables de les nostres societats i, per tant, un dels principals camins pel seu accés al coneixement”.
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Aquest fet comporta una altre dificultat apuntada per Bonifacio
Jiménez (2002) com a resultat del principi psicològic de l’associació:
el fet que fins ara no s’hagi parlat de qualitat a la Formació
Professional, no vol dir que no n’hi hagués; així com tampoc que el
fet que aquesta idea aparegui ara en aquest context impliqui que la
qualitat hagi de ser excelsa i que abasti tots els àmbits.
D’altra banda, els primers contactes de la Formació Professional amb
qualitat van ser a partir de les relacions amb les empreses, essent els
professors que a partir del contacte amb els responsables de les
empreses de les pràctiques dels alumnes, es familiaritzen amb el
llenguatge de les normes ISO (Prujà, 2002). Tot i que, de manera
contradictòria els requisits establerts per la formació reglada (duració
de la formació, estructura curricular, professorat que l’ha d’impartir,
instal·lacions i equips necessaris) incideixen en aspectes formals
caient en l’excessiva burocratització la formació i provocant una baix
nivell d’incorporació de professionals de les empreses en programes
formatius.
Com a conclusió, podem dir que no podem tancar els ulls a l’evidència
que és necessari implementar i desenvolupar la qualitat en l’educació
i formació en general i en la Formació Professional en concret. Però
acceptar aquesta evidència és només el primer pas del camí cap a la
qualitat, no mancat d’incerteses provocades per la complexitat del
propi concepte, especialment en el context educatiu en el que no
existeix una univocitat respecte el què s’ha d’educar, quines
necessitats cal satisfer i a quins col·lectius s’ha d’atendre.
Aquesta complexitat en el camp de la Formació Professional
s’aguditza per una banda perquè que comparteix la manca de tradició
pedagògica amb el conjunt del món educatiu i formatiu, i per l’altre
perquè històricament ha estat un sector educatiu desprestigiat i per
tant gens associat al concepte qualitat en general.
D’altra banda, però, la seva estreta vinculació al món de l’empresa,
ha donat lloc a una major comprensió i acceptació en els processos
d’implementació de sistemes orientats a la qualitat, de manera que
els centres de Formació Professional han estat fins a cert punt pioners
en aquest procés adoptant i adaptant sobretot sistemes de qualitat
procedents del món de l’empresa orientats a la gestió, garantia i
assegurament de la qualitat amb els avantatges i inconvenients que
això suposa en el marc educatiu i formatiu.
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2.2.3. ELS SISTEMES DE GESTIÓ I GARANTIA DE QUALITAT 2 EN EL
CONTEXT ESPANYOL
Una de les característiques principals que explica l’interès per
mètodes com la Gestió de la Qualitat total i de garantia de la qualitat
és, com apunta Van der Berghe una major preocupació pel rendiment
de l’alumne, així com també l’eficàcia i efectivitat del que hi ofereix la
formació. Apareixen, per tant, nous enfocaments orientats a la
garantia i la gestió de la qualitat que a grans trets un canvi de
direcció de les escoles que passen de centrar els seus esforços en la
qualitat del professorat a considerar el rendiment de la institució en
conjunt com a l’element central pel que fa a la qualitat. Les capacitats
individuals dels professors ja no són suficients per garantir la qualitat
en un context en el que hi ha més i noves demandes, les activitats
són més complexes i hi ha una major participació dels clients.
Aquests enfocaments són la resposta a les necessitats que
anteriorment citàvem de garantitzar una formació àmplia que permeti
l’adquisició de competències, habilitats, actituds i valors per adaptarse a la situació de canvi. Però també podem apuntar, seguint a Van
der Berghe, dos elements que a nivell general impliquen l’èmfasi en
la qualitat des d’aquesta perspectiva de gestió i garantia de qualitat:
•

La cada vegada major responsabilitat de les institucions educatives
públiques per demostrar el que fan i que ofereixen un servei de
qualitat. En el cas espanyol, tenim el cas de la LOGSE que
augmentava el nivell d’exigència per entrar en els Cicles
Formatius, així com també introduïa en els centres de formació el
concepte de qualitat entès com la millora contínua. (Prujà, 2002)

•

L’actual entorn competitiu penalitza amb un decreixement
econòmic i per tant amb una disminució de recursos la ineficàcia o
manca de flexibilitat. Així la competitivitat entre centres és un
tema clau que es basa en fets que demostrin la qualitat real i la
capacitat de mantenir-la, especialment de cara als clients.

2

Al llarg d’aquest apartat, utilitzarem un llenguatge que en alguns casos no s’addiu amb el llenguatge
utilitzat en un context educatiu, però considerem necessari conservar-lo en tant que reflecteix
l’enfocament més empresarial i deixa veure una de les dificultats que veurem més endavant com és el
llenguatge i la seva interpretació.
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La Gestió de la Qualitat Total (GQT)
La Gestió de la Qualitat Total (GQT) està orientada a la satisfacció de
les necessitats tots els col·lectius de l’organització de manera que la
seva estratègia es basa en la participació de tots ells en el procés de
definició i millora de la qualitat.
La idea i la seva aplicació procedeixen de Japó a on es va aplicar de
manera sistemàtica en el sector productiu convertint al país en una
potència econòmica mundial. Arrel d’això, tant a Estats Units com a
Europa s’ha començat a valorar la importància de la GQT i malgrat
que inicialment es limitava al sector productiu, ben aviat, el seu èxit
va difondre la seva aplicació a altres sectors.
En qualsevol cas, els elements centrals de la GQT estant molt
vinculats a la gestió general de l’empresa. Van der Berghe (1998)
exposa que una “organtizació GQT” es defineix per unes idees
bàsiques (clara orientació al client i col·lectius de l’organització, la
millora permanent, la garantia de qualitat, l’orientació als processos i
la prevenció enlloc de la supervisió), uns principis operatius (la
direcció i el compromís de l’equip directiu, el treball en equip, la
qualitat com a responsabilitat compartida, centrar-se amb els fets i la
resolució sistemàtica de problemes), unes característiques d’aplicació
(formulació clara d’una missió i posició de l’organització, la creació
d’un manual de qualitat, la formació sistemàtica del personal de tota
l’organització, transferència del poder de decisió al nivell més baix
possible, demanda de l’opinió dels clients i col·lectius en relació a la
satisfacció de les seves necessitats i expectatives) i uns resultats
típics (millora de la qualitat, disminució dels defectes, innovacions
regulars, processos eficaços i de baix cost i alta motivació i
qualificació de la força de treball).
La GQT obliga a l’organització a establir els seus objectius i disseny
de caràcter estratègic i per tant suposa un fase de desenvolupament
que supera el que s’anomena la garantia o assegurament de la
qualitat. Això es refereix a “totes les activitats planificades i
sistemàtiques realitzades dins del sistema de qualitat, i que
demostren ser necessàries, per assegurar correctament que una
entitat acomplirà amb els requisits de la qualitat” (ISO 8402)
Així doncs, una organització d’assegurament o garantia de la qualitat
està orientada a satisfer les necessitats del client i en especial a
garantitzar que la qualitat s’obtingui de manera continuada (Prujà
2002). La seva preocupació són per tant les activitats quotidianes
amb l’objectiu d’assegurar que un producte o servei es mantingui la
qualitat que se suposa que ha de tenir. Com diu Van der Berghe la
“garantia de la qualitat s’ocupa fonamentalment de la qualitat de
conformitat a una norma i no de la qualitat del disseny”. Per tant
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s’assumeix que les normes de qualitat tenen un disseny correcte i
que tan sols s’ha de garantitzar que aquestes s’acompleixin. En
definitiva, per tant la garantia o assegurament de la qualitat no té un
caràcter estratègic i es pot entendre com una primera fase
d’implementació de la GQT.
Existeixen, des dels darrers anys, diferents models generals per la
GQT com la Certificació Malcom Baldridge – model de referència a
Estats Units – basada en les idees de qualitat de diferents autors com
per exemple Deming i el seu cercle PDCA (Plan, Do, Check, Act).
D’altra banda, també existeix, a nivell Europeu el model elaborat per
la Fundació Europea per la Gestió de la Qualitat (EFQM) anomenat
Certificació de la Qualitat Europea però conegut normalment per les
sigles de la fundació EFQM Model d’excel·lència. Aquest és un en el
que centrarem la nostra atenció.
L’altre model de qualitat en el que centrarem la nostra atenció serà la
norma ISO 9000, que és el nom comú que s’utilitza per denominar a
nivell internacional a un grup de normes de garantia de qualitat dins
de les organitzacions. Definició que ens porta a preguntar-nos quina
relació existeix entre la ISO i la GQT. Si observem els principis de la
ISO 9000 i 9004 veurem que qüestions com: la clara orientació al
client, la importància del lideratge, la participació del tot el personal,
la millora contínua com a objectiu permanent, la presa de decisions
basada en fets i l’enfocament basat en processos; tots ells encaixen
amb els plantejaments i principis de la GQT.
De fet, Van der Berghe (1998) afirma que si s’examina la norma
detalladament, aquesta no es centra només en la garantia de la
qualitat – requisits de procediments documentats, control de
documents, registres de qualitat,... - sinó que també dona
importància a un altre conjunt de factors més lligats a la GQT com les
facultats directives dels equips, els mecanismes de millora de la
qualitat i la orientació al procés.
La relació entre la garantia de la qualitat i la GQT, és per Van der
Berghe és cabdal fins al punt que no és possible la GQT sense una
garantia de la qualitat, tot i que també assumeix que la excessiva
concentració en la garantia de la qualitat pot portar a un excés de
burocratització i a centrar l’atenció en la prescripció i la inspecció. Dit
d’una altre manera, si bé la ISO 9000 es considera un sistema eficaç
per arribar a la GQT, la mateixa ISO 9000 per si sola no inclou tots
els elements de la GQT.
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El model EFQM adaptat a l’educació
Aquest és un dels models pels que des del punt de vista educatiu en
general s’aposta des del Ministeri d’Educació i Ciència com a mesura
per la millora de la qualitat dels centres. Aquest model que també
s’origina en el món de l’empresa parteix de la premissa que la
direcció, la orientació política i estratègica, la gestió de les persones,
els recursos i els processos obtenen la satisfacció del client i de les
persones així com un l’impacte sobre la societat optimitzant els
resultats comercials.
De manera sintètica, podem parlar que l’EFQM és un model
d’autoavaluació 3 que a l’igual que el de Malcom Baldridge, permet a
les organitzacions saber la situació en la que es troben en el camí cap
a l’excel·lència en qualitat.
Aquest model estableix uns criteris amb temes específics per a
l’autoavaluació que d’una manera general es divideixen en dos grans
grups els agents i els resultats 4 . Aquests dos grans grups estan
integrats per diferents elements o criteris que són els següents 5 :
Gràfic 2. Diagrama del model EFQM

AGENTS

RECURSOS I
COL·LABORADORS
(9%)

RESULTATS EN EL
PERSONAL (9%)

RESULTATS CLAU (15%)

LIDERATGE (9%)

PLANIFICACIÓ I
ESTRATÈGIES (8%)

PROCESSOS (14%)

PERSONES (9%)

RESULTATS

RESULTATS EN
USUARIS (20%)

RESULTATS EN
L’ENTORN (6%)

INNOVACIÓ I APRENENTATGE

3

Des de l’EFQM s’enten l’autoavaluació com un examen global, sistemàtic i regular de les activitats i
resultats d’una organització comparats amb un model d’excel·lència.
4
D’aquesta manera mentre el model EFQM dona el mateix pes als agents que als resultats, el model de
Malcom Baldridge centra la seva atenció molt més en els resultats, que no pas en l’estructura i els
processos de l’organització
5
Extret de PRUJÀ, R. (2002): La gestión de la calidad en los centros de formación profesional, a
JIMÉNEZ, B i MEGÍAS, R. (Coord) (2002): Formación Profesional. Orientaciones y recursos. CISSPRAXIS.
Barcelona i de la pàgina web del Ministeri d’Educació i Ciència, http://www.mec.es
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•

Lideratge (10%). S’entén per lideratge el comportament i
l’actuació de l’equip directiu i de la resta de responsables, guiant al
centre educatiu cap a la millora contínua. Ha de reflectir com tots
aquells que tenen una responsabilitat en el centre educatiu
desenvolupen i faciliten la consecució de les finalitats i objectius,
desenvolupen valors necessaris per obtenir l’èxit i implanten tot
això en el centre mitjançant les accions i comportaments
adequats, estant implicats personalment en assegurar que el
sistema de gestió cap a la millora contínua es desenvolupa i
implanta en el centre. Per tant dóna importància de la implicació
de la direcció en els processos de millora de la qualitat i la seva
participació directe en els equips de millora de manera que són els
responsables d’iniciar, motivar els processos, d’implicar al conjunt
de membres de l’organització amb els beneficiaris del servei
educatiu, els altres centres educatius i les institucions de l’entorn,
així com també amb l’Administració Educativa. Han d’exposar les
idees i planificar-les i finalment aconseguir que siguin realitzables.
També han de promoure sistemes per recollir suggerències i
reconèixer les aportacions del personal.

•

El personal del centre educatiu (9%): Es refereix a com el
centre gestiona, desenvolupa i aprofita l’organització, el
coneixement i tot el potencial de les persones que el composen,
tant en aspectes individuals com d’equips o de l’organització en el
seu conjunt. En aquest sentit es considera personal del centre
educatiu a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva
responsabilitat i la seva especialitat, que estigui oferint els seus
serveis en el centre. Per amb aquest element s’avalua la gestió del
personal i es dóna importància a la bona gestió del coneixement i
la creació d’equips basada en la solució de problemes. Cal
planificar la implicació del personal (professorat i administratiu) a
partir de qüestions com la formació contínua basada en la detecció
de necessitats formatives.

•

Política i estratègia (8%). Centrada en: la missió, visió, valors i
direcció estratègica així com també com la forma en que aquests
es formulen i s’integren en els projectes institucionals. Aquest
criteri ha de reflectir com en la planificació i estratègia del centre
educatiu s’assumeix el concepte de millora contínua. En definitiva
com l’organització aplica els criteris de gestió de la qualitat
(planificació estratègica)

•

Col·laboradors i Recursos (9%). Es refereix a la manera en que
el centre educatiu gestiona eficaçment els recursos disponibles
(mitjans econòmics, instal·lcions, equipaments, recursos didàctics,
informació i noves tecnologies) i les col·laboracions externes
(Inspecció d’Educació, les Unitats de Programes Educatius, els
Centres de Professors i Recursos, els Equips d’Orientació
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Educativa, etc.) per a realitzar les seves activitats en funció de la
planificació i estratègies establertes pel centre. Es dóna
importància a tenir un sistema de comptabilitat adequat, revisa el
pressupost
periòdicament,
gestió
adequada
dels
fluxes
d’informació, avaluació dels proveïdors,....
•

Processos (14%). S’entén per procés el conjunt d’activitats que
serveixen per a obtenir la formació de l’alumne i prestar els
serveis que ofereix el centre educatiu. Per tant es centra en
l’avaluació de la gestió dels processos, elements pel seu control i
la introducció de mesures correctores. En aquest sentit cal
determinar els processos anomenats crítics: aquells que incideixen
significativament a l’assoliment dels resultats i tenen relació amb
l’alumnat. Després d’aquests cal avaluar: la gestió (si és
sistemàtica), els objectius (si es revisen i segueixen), la creativitat
i innovació per la millora (si s’estimula) i la manera com canvien
els processos i l’avaluació d’aquests canvis.

•

Resultats en els usuaris del servei educatiu (20%). Es
refereix a la eficàcia en la prestació del servei en relació als èxits
amb els usuaris del servei educatiu, entenent aquest com tot
aquell que es beneficia directament de les activitats del centre i
entenent els èxits com la percepció de l’acompliment per part del
centre de les seves finalitats, objectius i valors, així com les
avaluacions internes que mostren els resultats del centre. Així són
usuaris directes l’alumne i la família i el servei educatiu és la
formació que rep l’alumne (coneixements i habilitats) per al seu
desenvolupament personal. Cal avaluar, per tant, el grau de
satisfacció dels clients en relació al servei ofert i la relació que
tenen amb aquest servei.

•

Resultats en el personal (9%) S’examinen els nivells de
satisfacció del personal i les activitats que poden influir en aquesta
satisfacció (entorn i condicions de treball, comunicació equip
directiu-personal, formació contínua, reconeixement del treball,
satisfacció dels resultats de l’alumnat, nivell de participació en
plans i processos de millora i presa de decisió respecte aquests,
causes de l’absentisme, foment de l’ús de les instal·lacions per
activitats complementàries.

•

Resultats en l’entorn del centre educatiu (6%). Es refereix
als èxits i l’eficàcia del centre educatiu a l’hora de satisfer les
necessitats i expectatives de la societat en general i del seu entorn
particular, mesurant l’impacte del centre en altres institucions i
persones diferents als usuaris directes i al personal del centre.
S’estudien les activitats que no són les principals del centre però
que són importants per la societat (millora de la qualitat de vida
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de l’entorn, facilitar l’accés de la comunitat al centre, implicació
activa en la societat,...)
•

Resultats clau del centre educatiu.(15%) S’entén per
resultats clau allò que aconsegueix el centre respecte els objectius
previstos en la planificació i estratègia, concretats en els processos
més significatius, i les expectatives de totes les persones que
tenen relació amb el centre, especialment els alumnes. D’aquesta
manera els resultats del centre educatiu es basen en proves
d’eficiència i efectivitat de la formació de l’alumne, tenint en
compte les circumstàncies particulars de cada centre, de manera
que els resultats del centre educatiu són qualsevol èxit en el
terreny de l’educació, de la gestió o de l’acció social, a curt, mitjà i
llarg termini que contribueixi a l’èxit de la formació.

Com es pot veure, el model atorga un pes a cadascun del diferents
elements o criteris i per tant un nivell d’importància diferent a la
direcció, el personal, els usuaris, etc. en el conjunt més global de la
qualitat. A part d’això, que és el que està més normativitzat, aquest
model té un caràcter qualitatiu i que permet fins a cert punt la
contextualització dels elements a la realitat del centre.
La ISO 9000, el model de qualitat preferit per la Formació
Professional a l’Estat espanyol
No obstant l’existència d’aquest model EFQM més qualitatiu i
especialment promogut des del Ministeri d’Educació i Ciència a nivell
estatal i també a nivell regional per la majoria de les comunitats
autònomes com a model preferent per a la millora de la qualitat en el
conjunt del sistema educatiu, en el camp de la Formació Professional
s’opta majoritàriament en els principis de garantia de qualitat i
especialment la ISO 9000.
Partim de la base que els models de Gestió de Qualitat Total estan
basats en la certificació, entesa aquesta com “aconseguir que un
organisme independent asseguri que el sistema de qualitat que
estableix l’empresa satisfà els requisits del model escollit i que aquest
model és coherent amb la política i els objectius definits per la
direcció” 6 . La qüestió és per què la Formació Professional escull la
ISO 9000 i no un altre model de qualitat? La resposta és doble: en
primer lloc perquè per l’evolució històrica de la norma ISO 9000, s’ha
convertit en la norma de garantia de qualitat per a qualsevol tipus
d’organització, i especialment les del sector productiu, i a més té un
reconeixement internacional.
6

Segons definició AENOR, Associació Espanyola de Normalització i Certificació.
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Això implica que la ISO 9000 es converteix en un llenguatge comú a
dos nivells: entre organitzacions de diferents sectors i entre diferents
països. Per tant, l’adopció de les normes ISO 9000 per la Formació
Professional, que recordem està directament vinculada al món
laboral, li permet connectar amb les empreses utilitzant un mateix
llenguatge de qualitat i obtenir una qualitat reconeguda
internacionalment, que en el context de la globalització, suposa ser
més competitiu a nivell local i també internacional.
I en segon lloc el grau de coneixements, assessories i formació sobre
la ISO 9000 són més fàcils d’aconseguir, que els d’altres models de
qualitat.
En definitiva, des de la perspectiva de la Formació Professional, la
implementació i certificació de les normes ISO 9000 es plantegen, tal
i com diu Van der Berghe pels següents motius ordenats de major a
menor importància de cara als centres:
•

La promoció d’una imatge de qualitat, molt important en tant
que aquesta imatge influeix en el número d’alumnes i de retruc en
la supervivència de l’organització. La ISO 9000 és converteix així
en una manera de comunicar a la societat el compromís, per part
de l’organització, amb la qualitat i que a més, això ha estat
supervisat per un agent extern i independent. Tenint en compte la
situació de desprestigi de la Formació Professional a l’Estat
espanyol, aquest es pot veure com el principi cap a revalorització
d’aquesta oferta educativa.

•

Donar resposta als factors externs, ja que cada vegada més la
societat es preocupa per qüestions de qualitat i demanda una
verificació de la qualitat promesa i això es tradueix en que les
Administracions existeix aquesta preocupació que promouen als
seus centres de Formació Professional processos de certificació
ISO 9000 i en una pressió deguda a la certificació d’altres centres
(competitivitat), entre altres coses.

•

Crear un sistema de garantia de qualitat que comprengui
totes les àrees de l’organització i que faci visibles i comprensibles
els esforços en la millora de la qualitat interna del centre i doni
confiança i satisfacció pel rendiment actual. De la mateixa manera
serà un sistema que permeti desenvolupar procediments orientats
a assegurar-se una organització interna eficaç, eficient i consistent
i a evitar problemes i una deterioració futura.

“Si comparem l’ensenyament “general” amb la Formació Professional,
resulta obvi que els ofertors de FP són els candidats més idonis per a
les ISO 9000. De fet , les institucions de FP, ja siguin públiques o
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privades, necessiten estar clarament orientades al client (les
professions i els sectors pels que imparteixen ensenyament) i es
troben sotmeses a pressions externes en quant a la rellevància de la
seva oferta.” (Van der Berghe, 1998)
No obstant aquests arguments justifiquen i ens posicionen a favor de
la utilització de la ISO 9000 en el context de la Formació Professional,
hi ha també un seguit d’inconvenients que ens posicionen en contra o
que si més no ens fan dubtar de l’aplicació d’aquest sistema de
garantia de la qualitat en el context educatiu de la Formació
Professional.
Problemes i inconvenients de l’aplicació dels sistemes de
qualitat en la Formació Professional 7
Parlarem en primer lloc i de manera més extensa de la ISO 9000 en
tant que és el model per excel·lència de la Formació Professional,
sense oblidar-nos, però, d’apuntar breument els problemes i
inconvenients que té el model EFQM.
Un dels primers problemes que s’argumenta en contra la ISO 9000 en
el context educatiu és el problema de la interpretació de la norma.
L’aplicació de les normes no és directa i que cal un esforç de
“traducció” i “interpretació” per tal d’adaptar el llenguatge utilitzat a
la realitat educativa. De fet les normes ISO 9000 tenen moltes
seccions que precisen d’una valoració subjectiva i no existeixen
directrius vàlides generals, ja que les necessitats depenen de la
complexitat de l’organització, les demandes dels clients i el nivell
educatiu del personal. Tres problemàtiques en forma d’exemple sobre
aquesta qüestió de la interpretació:
•

La terminologia utilitzada. Conceptes com client, proveïdor,
producte, servei, no són aplicables a la Formació Professional ni al
sector educatiu sense una discussió prèvia sobre a qui s’està
referint cadascun dels conceptes. Aquesta manca d’univocitat
dificulta el procés d’aplicació, sense oblidar el fet que l’utilització
de nomenclatura empresarial no sempre és ben rebuda en un
centre educatiu, fins i tot en el context de la Formació
Professional.
De fet l’elecció d’un interpretació o una altre d’aquests conceptes,
té moltes implicacions en la posterior interpretació de les clàusules
de la norma ISO 9000. En aquest sentit, per exemple el terme
“producte” pot ser interpertat tant com l’aprenentatge o bé com el

7

Extret de Van der Berghe (1998): Aplicación de las Normas ISO 9000 a la enseñanza y la formación.
Interpretación i orientaciones des de una perspectiva europea. CEDEFOP
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programa educatiu o formatiu que s’està impartint. Depèn com
això sigui interpretat, els requisits de comprovació i insepcció
també tindràn interpretacions molt diferents, ja que en el primer
cas (producte com a aprenentatge) aquests requisits es centraran
en l’avaluació i examen dels estudiants, mentre que en el segon
cas (producte com a programa educatiu o formatiu), aquests
mateixos requisits es centraran en l’avaluació del curs o programa
de formació per part dels estudiants.
Per tal de solucionar el problema de la terminologia, s’han
establert glossaris aplicats al context educatiu (veure quadre 2).
•

La valoració més eficaç per acomplir els requisits amb
despeses mínimes. En moltes ocasions no és senzill saber i
decidir si s’estan acomplint els requisits del a ISO 9000. Moltes
vegades, dependrà del raonament de la institució i de la persona
de l’organisme certificador, decidir si s’estan aconseguint aquests
requisits.

•

El grau i el rigor amb el que s’han d’acomplir els requisits.
No queda clar fins a quin nivell de detall es necessita en els
documents elaborats, afectant això a tot el que és el control del
documents; la naturalesa i quantitat dels registres de qualitat, que
pot causar sistemes burocràtics i excessivament documentats;
l’especificitat dels objectius i la política de qualitat; la validesa
científica dels mètodes d’avaluació i examen utilitzats; o la
freqüència de les auditories internes i les revisions per la direcció.

Un altre inconvenient que apunta Van der Berghe, és el fet que la ISO
9000 estandaritza processos i sistemes d’avaluació i control que són
inadequats per a un centre educatiu. Les operacions que es
produeixen en una institució educativa presenten un nivell
d’estandarització més baix, en tant que la qualitat de la instrucció i
l’aprenentatge depenen en gran mesura de l’interès, el compromís i
les qualificacions inicials dels alumnes. La complexitat i multiplicitat
d’objectius als que ha de respondre l’educació no concorda amb
l’estandarització que resulta de l’aplicació de la ISO 9000. Això
implica una dificultat a l’hora de trobar el punt mig entre demostrar la
conformitat amb la norma ISO 9000 i per altre banda permetre un
cert nivell de
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Quadre 2: L’us de la terminologia ISO 9000 en un context educatiu.
(Van der Berghe, 1998)
Terme de les ISO Interpretació per a una organització educativa o
9000
formativa
Proveïdor
El que dissenya o imparteix l’ensenyament o
formació.
Client
Estudiants/alumnes
Producte
Curs, programa educatiu o formatiu; material
educatiu o formatiu
Quadres
Director del centre
executius
Contracte
Tots els acords amb els clients (per exemple:
matriculació d’estudiants per un curs)
Disseny
Definició
de
les
especificacions
educatives/formatives; disseny de programes de
cursos
i
currículums;
especificacions
dels
continguts dels materials educatius/formatius;
disseny d’instruments d’examen i avaluació
d’estudiants/alumnes.
Compres
Adquisició de serveis i mercaderies necessàries
(per exemple: us de professors/formadors
adjunts temporals)
Processos
Desenvolupament, planificació i impartició de
l’ensenyament,
que
inclou
l’examen
dels
estudiants.
Inspecció i proves L’examen
i
l’avaluació
dels
cursos/programes/materials
pels
estudiants/alumnes
Calibrament
Examen de la validesa dels instruments d’examen
i avaluació utilitzats
No conformitats
Qualsevol problema que sorgeixi durant el
desenvolupament i la impartició de la formació
Formació
Formació i desenvolupament professional del
personal de l’organització educativa o formativa.
variabilitat que respongui a aquests factors poc controlables i
estandaritzables. Es posa de manifest que la ISO 9000 no té una
rellevància suficient pel sistema educatiu en tant que no inclou de
manera explícita alguns aspectes que són centrals en les institucions
educatives a nivell intern com el procés de d’ensenyamentaprenentatge, al rol, formació i actitud del professorat en aquest
procés o la pròpia cultura i clima tant del centre com de l’aula,
l’atenció a la diversitat; ni tampoc qüestions a nivell extern com el
grau d’inserció laboral dels estudiants, les necessitats d’un itinerari
formatiu posterior o el treball amb xarxa amb institucions, empreses
i altres centres; tots ells també importants de cara a una GQT.
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Com a conclusió podem dir que el mètode ISO 9000 no es pot
qualificar d’inadequat per a les institucions educatives, però si que el
seu caràcter sistemàtic i orientat a les qüestions tangibles i
mesurables juga un difícil equilibri amb la necessitat de recórrer a la
creativitat i la imaginació en aquells aspectes on les pròpies normes
no arriben. En definitiva planteja una sèrie de limitacions importants
de cara al sector educatiu que podria resoldre un sistema de Gestió
de Qualitat Total de caràcter més qualitatiu.
D’altra banda, cal apuntar que el model EFQM, que té aquest caràcter
més qualitatiu, no està exempt de dificultats i inconvenients. En
aquest sentit, una primera problemàtica que ens pot plantejar el
model és la ponderació dels diferents elements. Aquesta ponderació
estandaritzada no contempla el context del centre en el que s’aplica
el model. Així, per exemple en el context espanyol en el que la
direcció té un caràcter voluntari i cada vegada més un caràcter
“forçat-obligatori” poc professionalitzat i també poc reconegut serà
complicat parlar de qualitat quan elements com el lideratge, la gestió
de recursos i la planificació i estratègies impliquen a l’equip directiu
cada vegada més desmotivat per a la tasca.
En una altre línia, el model EFQM també planteja la dificultat de
quedar-se amb una interpretació de la realitat (a partir d’aquesta
autoavaluació) inicial sense aportar després eines i procediments per
a la millora i/o garantia de la qualitat, deixant a mitjes aquest camí
cap a l’excel·lència que d’alguna manera necessitarà ser
complementat per models més quantitatius que estableixin de
manera més sistemàtica i normativa alguns processos i procediments
per arribar a obtenir i garantir un alt nivell de qualitat.
Propostes per a una Gestió de la Qualitat Total a la Formació
Professional
Difícilment podrem plantejar aquí propostes molt concretes que
d’alguna manera puguin donar resposta a les mancances que
presenta la ISO 9000 i el model EFQM aplicats a la Formació
Professional. No podem oblidar que qüestions referides al propi centre
(el seu tamany, la cultura de la qualitat predominant, l’existència o
no de documentació, l’experiència en temes de gestió de la qualitat,
etc.) i altres derivades del context (econòmic, social, cultural i polític)
influiran en el concepte de qualitat de la institució i per tant els
plantejaments per a la gestió i millora d’aquesta qualitat.
D’aquesta manera, cal tenir present el fet que la complexitat del propi
fet educatiu sumada a la complexitat de la qualitat en aquest context
fa difícil que cap d’aquests sistemes de qualitat pugui abastar totes
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les seves perspectives. I sobretot si aquests sistemes de qualitat
tenen un caràcter general i que per tant, a priori, no contempla el
context en el que s’aplica.
De fet, Van der Berghe (1998) contempla la ISO 9000 no com un
sistema de qualitat que competeix amb altres mecanismes de control
i garantia de qualitat, sinó tot al contrari, veu la possibilitat de que
aquests puguin ser complementaris i fins i tot que aquests altres
sistemes puguin arribar a acomplir els requisits ISO 9000.
Altres aportacions en la mateixa línia resultat de diferents estudis
orientats a l’avaluació de la qualitat, posen de manifest aquesta
realitat afirmant que les investigacions avaluatives de caràcter
qualitatiu es queden en explicacions o interpretacions corresponents a
un pla més teòric, sense arribar a concretar en propostes pràctiques
ni donar explicacons molt convicents sobre la manca de qualitat;
mentre que per altra banda, treballs de caràcter quantitatiu en relació
a la qualitat dels centres han fet aportacions molt pobres en relació al
nombre d’esforços realitzats. (B. Jiménez, 2002)
Per a tot això, la proposta per a una GQT que integri el màxim de les
perspectives possibles és necessari cal plantejar el que House (1992:
46) ja exposava sobre la necessitat d’utilitzar simultàniament
mètodes quantitatius i qualitatius justificant que: la solució a
problemes socials era molt més complexa del que al principi es podia
imaginar, de manera que els estudis quantitatius es troben amb
problemes difícilment superables com ara la variabilitat dels
programes educatius i les diferències entre els participants i les
persones implicades en quant als propòsits dels diferents programes 8 .

8

A B.Jiménez (2002): Buscando la Calidad a AAVV (2002) Formacion Profesional. Orientaciones i
Recursos. CISSPRAXIS. Barcelona.
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